
BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER APIONIDEN

Jlir. Dr. Ed. EVERTS.

De Apioniden^ in Neclerhind slechts door het eenige Europeesche

genus Apion vertegenwoordigd , maken cene zeer kennelijke groep uit

van de familie der Snuitkevers {Curculioiiitiac).

De vormen van het genus Apuin zijn zoo karakteristiek, dat zij

zeer gemakkelijk van hunne aanverwanten zijn te onderkennen.

De kop is achter de oogen min of meer verlengd ; de snuit óf lang

en dun óf kort en dik, min of meer gebogen, cilindervormig, bijna

recht of gebogen , zeldzamer naar het uiteinde wigvormig of elsvormig

toegespitst, somwijlen nabij de inplanting der sprieten verdikt. De

sprieten zijn even als bij de Atlclahuifie , nimmer knievormig gebogen,

draad vormig, dun, bij de mannetjes soms de eerste leden verdikt;

de scapus is van verschillende lengte, de funiculus bestaat uit 7

leden , de clava uit 4 en is daarenboven toegespitst ; zij zijn op ver-

schillende plaatsen ingeplant óf onmiddellijk aan de basis, óf nabij

den wortel óf nagenoeg in 't midden
, hoogst zelden voorbij het midden

van den snuit.

Oogen een weinig uitpuilend. Halsschild cilinder- of kegelvormig',

schildje uiterst klein. Dekschilden gewelfd, ovaal, ei- of pcervormig,

soms eenigszins verlengd, of naar achteren verbreed, het achterlijf

geheel omvattend. Eerste en tweede ring van het achterlijf min of

meer vergroeid. De tarsus is tamelijk breed, het derde lid twee-

lobbig.

Het zijn kleine, hoogstens 4 of 5 mm. lange, gevleugelde diertjes,

wier lichaam meestal onbehaard is, soms fijn behaard, zeldzamer

van dichte Avitte schubachtige beharing voorzien. De dekschilden zijn

gewoonlijk zwart, blauw, groen, bronskleurig, rood of bruinachtig,

al of niet eenkleurig.

Het onderzoek der monddeelen blijft altijd eeue groote moeielijk-
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heid, tengevolge der geringe grootte en het verborgen zijn dezer

deelen. De mededeellngen, daaromtrent door Gerraar en Kirby gegeven
,

zijn naar mijn oordeel niet geheel juist.

Even als bij alle overige Curculioniden , ontbreekt de bovenlip,

terwijl de voorrand van den snuit de monddeelen nagenoeg aan de

bovenzijde bedekt.

De bovenkaken zijn bijzonder hard, hoornachtig,

zeer krachtig gebouwd en van drie tandjes voorzien
,

waarvan de middelste de grootste is (zie nevensstaande

figuur). De onderkaken daarentegen zijn vliezig en lob-

vormig verbreed, welk lobvormig aanhangsel langs

den buitenrand twee rijen stevige borstelharen draagt
;

bovendien zijn zij voorzien van een korte onbewegelijke palp, uit twee

leden bestaande, gelijk in de tAveede figuur is aange-

duid. De mededeeling van genoemde schrijvers, dat

deze palp uit 3 leden bestaat is m. i. bepaald onjuist.

De onderlip laat zich niet gemakkelijk herkennen,

doch na vele preparaten vervaardigd te hebben , kom

ik tot het volgend resultaat. De kin die hard en

hoornachtig is, draagt aan de binnenvlakte de zeer vliezige tong en is

daarmede volkomen vergroeid. Aan weerszijden draagt

de tong lange wimpers en aan den bovenrand twee

bewegelijke pal pen, welke ongetwijfeld uit een enkel

lid bestaan (zie de derde figuur). Hoe Germar en

Kirby meenen dat deze palpen uit drie leden be-

staan, is mij onverklaarbaar.

In de afbeeldingen door Germar en Kirby gegeven ziet men tus-

schen de palpen der onderlip een bundel haartjes te voorschijn komen.

Dit beeld geeft ongetwijfeld tot eene onjuiste voorstelling aanleiding;

deze haartjes bevinden zich, zoo als ik reeds gezegd heb, aan weers-

zijden van de tong, doch bij het prepareeren in het

een of ander insluitingsmiddel, kleven zij te zamen

en vormen zoodoende een penseelvormig gedeelte tus-

schen de palpen. (Zie de nevensstaande vierde figuur).

De sexueele verschillen zijn zoo duidelijk dat men,

zoo als J. Walton het uitdrukt, zonder de soort te

kennen , in de meeste gevallen dadelijk over de sexe kan oordeelen.

Pe mannetjes onderscheiden zich van de wijfjes door hun veel korterei^
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en plomperen snuit en sprieten. Dikwerf staan de sprieten bij het <?

verder van de basis van den snuit verwijderd. Bovendien komt het

dikwerf voor dat het c? sterker behaard is of wel dat zulks alleen

het geval is met den snuit, de sprieten en pooten.

De larven voeden zich met verschillende plantendeelen ; vooral zijn

de planten uit de familie der Papilionaceëa bevolkt met tal van

soorten. De op deze planten levende larven ondergaan hare gedaante-

wisseling in de peulen of in de zaden. Verder ontwikkelen zich vele

soorten tusschen de bloempjes der inflorescenties van klavers en een

gering aantal leven in stengels, bladen en wortels of vormen daarop

gallen , waar binnen de larven zicli ontwikkelen. In een enkel geval is

het de gal eener bladwesp, waarin het Apion-wv\f}e hare eieren legt.

Eene uitmuntende verhandeling over de levenswijze gaf Edouard Perris

in de Annales de Ia Sociélé Enlomolorjiqtie de France 1863, p. 451.

Ofschoon verscheidene schrijvers aan deze zoo op zich zelf staande

groep eene verschillende plaats in het systeem aanwezen, zoo meen

ik dat de beschouwing van Lacordairc, die ze tnsschcn de Erir/iinidac

en AUelubidae plaatste, de meest gegronde is, vooral wanneer men

de grootere exotische Apioniden in het oog houdt, die veelal herin-

neren aan Allrlabiis- en lUiijncliilrs-sooYten.

Ik wenscli hier een overzicht te geven niet alleen van de soorten,

welke reeds uit >Jederland bekend zijn, doch ook van die, welke,

geoordeeld naar de gesteldheid van den bodem en van den plan-

tengroei, vermoedelijk nog bij ons kunnen ontdekt worden.

Genus APION.

Herbst, Nalursijst. aller hehannlen in- und aitsliindisclien Inseclvn, Kaf.

VII, 1797, p. 100. (Synon. Ajnus Billberg. —Oxystoma Dumé-

ril. —Pelamis Megerle).

Litteratuur:

Monogr.: Kirby, Trans. Linn. Soc. IX, 1808, p. 1—80; X, 1811,

p. 347. •

Monogr.: Germar, Ent. Mag. II, 1817, p. 114; III, 1818, p. 37.

Monogr.: Wencker, Abeille I, 1864.

Cnrtis, British Entomolor/ij , Vol. V, p. 211, 1828.

Stephens, Sijstenmlic Cataloijuc of Urilisfi Inseds, 1829.
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J. Walton, Notes on lite Syìioiiymy of lìie Genus Apion , with descrip-

tions of new species etc. Annals of ISnI. Hist. Vol. XIII, 1844,

p. 444. Vol. XV, 1845, p. 331.

J. Walton, Notes upon the Genera Sitona , PolijdrasHS, PInjUuhius and

Apion. Entomological Magazine Vol. V, p. 8 et 254.

J. K. Dietrich, Einiges ans dem Gebiete der Schweizerischen Küfer-

fauna. Stett. Ent. Zeit. 18" Jahrgang 1857, p. 133 et 137.

L. Miller, Die Apioniden der yS'iener Gegend. Wiener Eid. Monatschrift

Bd. I, 1857, 5, 10.

E. Perris, Notes pour servir à l'histoire des moeurs des Apion. Ann,

de la Soc. Ent. de France T. III, 1863, p. 451.

Dc«brochers des Logos, Description d' Apion noureaux. Mittheilungen der

Schweiz. Ent. Gr.vUschaft. Vol. II, n" 5, 1867.

Desbrochers des Loges, Opuscides entomologiques
,

1" cahier 1874 —1875.

Gutüeisch, Käfer Deutschlands, Darmstadt 1859, p. 462.

Redtenbacher, Fauna austriaca, die Käfer, III'" Aufl. Wien 1874,

Bd. 2, p. 284.

TABELLARISCH OVERZICHT DER APIONIDEN

welke hier te lands zijn aangetroffen, alsmede van die welke hoogst waar«

schijnlijk nog aangetroffen kunnen worden. (')

1. Snuit wig- of elsvormig, aan de basis verdikt, naar het uiteinde

min of meer toegespitst 2.

Snuit cilindervormig , langer of korter, bijna recht of gebogen,

zeer dun of zeer breed en stomp in verhouding tot den kop;

soms nabij de inplanting der sprieten verdikt of aan weerskanten

met een min of meer sterken tand gewapend 6.

(1) Ten einde het gebruik van dit tabellarisch overzicht tot meer en zekerder uit-

Itomiten tt doen leiden, heb ik c;einecnd daarin meermalen, bij afwijkingen in kleur

of bij verschil in sexe, ia herhaling te ixioctcn treden.
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2. Snuit aan de basis tamelijk dik, soms tot aan het midden even

dik en dan sterk toegepitst 3.

Snuit van de basis af geleidelijk toegespitst, derhalve elsvormig. 4.

3. Blauw, zwartblauw of

groenachtig, weinig y^ \
behaard ; sprieten ^- ~->~.^__::^ts^

zwart; snuit vóór ^
het midden plotse- C_!IIIl!.___^^^

^>v"^

ling toegespitst. . ^7^ 1. poinoiiav Fab.

Zwart, behaard; sprieten zwart; dezelfde ge-

daante van den snuit 2. opdinim Bach.

Zwart , sterk wit

behaard ; sprieten ^^^ o

gedeeltelijk geel
;

snuit geheel scherp-

hoekig ---

—

^'^' 3' Craccae L.

4. Dekschilden zwart, behaard; tarsen bij beide sexen zwart. . ;

Dekschilden met grijsblauwen weerschijn;

tarsen bij het c? geel 6. ocliropus Germ.

5. Snuit zeer lang, els- clir____>, <^

vorraig .... Ò. subulalum Kiïhj.

Snuit fijner en korter 4. Cenlo Gerst.

(deze soort gelijkt veel op A. opclicnni, doch is korter ovaal).

6. Snuit lang en dun in verhouding tot den kop 7.

Snuit kort en dik in verhouding tot den kop 61.

7. Sprieten nabij de basis van den snuit ingeplant 8.

Sprieten van af de basis op
l-

der lengte van den snuit ingeplant,

zonder deze te overschrijden 21.

Sprieten in het midden of ten minste onmiddellijk nabij het midden

van den snuit ingeplant, bij enkele mannetjes iets meer naar het

uiteinde 32.

8. Pooten zwart 9.

Pooten geheel of gedeeltelijk geel 19.

(zie (? van A. a ii nu li pes en flavimnìiuin n" 17 en 18).
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9. Sprieten forsch , de scapus

en overige geledingen ^^^^^^
kort en dik ... .

^^ ^ 10.

Sprieten slank, scapus lang en dun ijÀ^^^^^^ - 13.

i^

10. Snuit nabij de inplanting der sprieten tandvormig verbreed . II.

Snuit nabij de inplanting der sprieten wel verdikt, doch niet

tandvormig .... 12.

11. Niet dicht behaard; dekschilden zwart-,

blauw- of groenachtig !?. Canliionim Kirby.

Dicht grijs behaard; dekschilden zelden

blauw-, meestal groenachtig .... 8. basiconie TH.

12. Behaard; bestippeling van halsschild zeer

dicht, bijna ineenvloeiend O. iH-nclrans Gerra.

Behaard; halsschild wel sterk, doch meer

verspreid bestippeld 10. CanUri Wenck.

Nagenoeg onbehaard; bestippeling van

halsschild zeer sterk, ineenvloeiend. . 16. Onopordi Kirby.

13. Voorhoofd met een diepen U- of V-vormigen indruk . . .li.

Voorhoofd nabij de oogen eenvoudig inge-

drukt 14. hrinììiìpos Bohem.

Voorhoofd vlak , zonder indruk 15.

14. Halsschild fijn verspreid bestippeld; dek-

schilden met duidelijke stippellijnen . . 12. coii/luois Kirby.

(= slolidum Germ.)

Halsschild vooral aan de zijden zeer grof

bestippeld; dekschilden diep gegroefd,

doch daarin onduidelijk bestippeld . . 13. linciofsi Everts.

15. Lichaam grijs behaard; de haartjes op de zwarte dekschilden in

rijen geplaatst 16.

Lichaam nagenoeg onbehaard; dekschilden

blauwachtig groen 19. Hooherl Kirby.

16. Kort ovaal, buikig 17.

Langwerpig ovaal 18.

17. Weinig behaard; 2J —3 mm lö. vUinum Kirby.

Zeçr 4Jcht behaard; 1^ mm., , . , , 16. atomar ium Kirby.
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18. Met duidelijke schouderbuilen ; basis der

sclieenen bij S geel IS*, a nun! {pes Wenck.

Schouders afgerond
; uiteinde der dijen en

de voorscheenen bij <? geel; soms liet

uiteinde der vier achterscheeuen en alle

tarsen geel 18. ßavimanum Gyll.

19. Gelijkmatig grijsachtig wit beliaard . . 20. difficile Herbst.

Met witte of geelachtige langsbanden op de dekschilden . . 20.

Met witte of geelachtige dwarsbanden

op de dekschilden 25. Urticarium Herbst.

20. Langwerpig ovaal
, snuit zeer lang en dun 21. fuscirostre F.

Kort ovaal, snuit van middelmatige lengte 22. Gciiistac Kirby.

21. Pooten zwart 22.

Voorpooten een weinig vuilgeel. . . . 3ï. «? elongalirm Germ.

Pooten geheel of gedeeltelijk geel 30.

22. Voorscheenen bij het (? naar binnen gebogen, dekschilden groen-

achtig, blauw of bronskleurig; soorten van 3

—

3J mm.. . 23.

Voorscheenen bij beide sexen recht, dekschilden zwart, blauw-

zwart, fraai groen, soms dicht grijs behaard; veel kleiner dan

3 mm 24.

23. Kop met eene diepe groef 26. 5 aencum F.

Kop zonder groef 2*. j radiolus Kirby.

24. Dekschilden zwart .25.

Dekschilden blauw of groen 26.

25. Lichaam smal, ^— ^ sterk

grijs schubachtig behaard 5 domjalum Germ.

(zie n°. 37.)

Lichaam ovaal , ^ ( beharing dicht,

doch niet schubachtig 36. senindnm Kirby.

Lichaam eivormig, \Z~~S ^^^^^^^'^ , , , . t t » . 27,
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Lichaam kort eivormig, naar achteren

sterk verbreed en afgeknot,
[
———( behaard .... 29.

Lichaam kort eivormig, .^ onbe-

haard I / . . S van A. dispar en lacvi-

^ "^
(jülmn (zie n°. 30 en G2).

26. Ovaal, sterk gewelfd, dekschilden blauw . 29. elcfjanlidum Germ.

Ovaal, geheel staalblauw, fraai groen of

bovendien koperkleurig 28. Aslnigdli Payk.

Kort eivormig, dekschilden blauwachtig

(halsschild fijn en niet dicht bestippeld) 30. 5 disimr Germ.

Kort eivormig, dekschilden blauwachtig

(halsschild sterk geribd en ineenvloeiend

bestippeld) 5 Uievigalum Payk.

(zie n". 62).

27. Snuit aan de basis sterk ingedrukt . . 33. pidicscciis Kirby.

Snuit zonder indruk aan de basis 28.

28. Glanzig zwart, fijn gelijkmatig wit be-

haard 34. Curlisii Curtis.

Zwart , met geringen bronskleurigen weer-

schijn, vooral om de oogen en aan de

onderzijde sterk wit behaard .... 35. simile Kirby.

29. Halsschild met eene diepe langsgroef;

lengte 2^

—

3.j mm 31. slrialiim Kirby.

Halsschild zonder langsgroef; kleiner. . 32. immune Kirby.

30. Dekschilden zwart, met min of meer duidelijken bronskleurigen

weerschijn, onduidelijk vlekkig behaard 31.

Dekschilden groenachtig bronskleurig,

bijna onbehaard: onderzijde krijtwit be-

haard (snuit bij het i grootendeels geel) 3S. rußvodre F.

Dekschilden zwart; lichaam geheel, vooral

aan de onderzijde sterk wit behaard . 39. Yieiae Payk.

3L Eirond, verbreed 23. semiviüalum Gyll.

Langwerpig eirond, smal 24. pallipes Kirby.

32. Pooten grootendeels geel 33.

Pooten geheel zwart 42.
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33. Scheenen geheel of gedeeltelijk zwart 34.

Scheeiien geel 41.

34. De eerste sprietenleden bij het c? ongelijkvormig en verdikt; scapus

bij het 2 hanger dan de twee volgende leden te zamen . . 35.

Sprieten niet van afwijkend maaksel 36.

35. Scapus bij het ^ bijna even lang als de

halve snuit
,

geheel roodachtig geel even

als de meeste der volgende leden; het

$ met geheel zwarte coxae aan de voor-

pooten 40. di/joniw Ahr.

Scapus bij het c? rood, aan den top

zwart, de overige leden zwart; het 5

met roode coxae aan de voorpooten . 41. dissimile Germ.

3G. Halsschild onduidelijk bestippeld . . . 42. laevicolle Kirby.

Halsschild duidelijk bestippeld 37.

37. Halsschild met zeer sterke dicht ineenvloeiende rimpelige stippen 38.

Halsschild fijn, al of niet dicht, doch nimmer ineenvloeiend

bestippeld 39.

38. Sprieten met lange borstelharen bezet;

voorscheeuen recht . . 43. Ononidis Gyll.

Sprieten uiterst fijn behaard; voorscheeuen

gebogen 44. varipes Germ.

39. Halsschild fijn en wijd uiteen bestippeld 45. apricans Hrbst.

Halsschild fijn en zeer dicht bestippeld 40.

40. Trochanters en basis der sprieten geel . 46. assimile Kirby.

Trochanters en basis der sprieten zwart-

achtig 47. Trifola L.

Pooten met uitzondering van de voor-

dijen geheel zwart .... Trifolii var. riißcnis Germ.

41. Snuit bij beide sexen zwart; de voorste

coxae bij het $ zwart 48. flavipes F;

Snuit bij het <? grootendeels geel; de

voorste coxae bij het ? geel .... 49. niçirilane Kirby.

42. Halsschild fijn, verspreid bestippeld 43.

Halsschild min of meer diep en dicht bestippeld 46.

4.0. Dekschilden zwaj't 44.



142 BIJDEAGÉ TOT DE KÊKNIS DER APIONIDEX.

Dekschilden blauw of groenachtig 45.

44. Halsschild uiterst fijn en onduidelijk be-

stippeld; lichaam ovaal, 3 mm. lang . 50. flmihinm Kirbv.

Halsschild duidelijk bestippeld ;
lichaam

zeer smal en veel kleiner 51. tenue Kirby.

45. Dekschilden blauw; grootte 3 mm. . , 52. pundigeruvi Payk.

Dekschilden groen- of bronskleurig; veel

kleiner 53. virens Herbst.

46. Geheel zwart 47.

Zwart, dekschilden blauw, zwartblauw , ijzerkleurig, groenachtig,

zelden zwart met metaalglans 53.

Bronskleurig zwart; dekschilden dof groenachtig blauw . . 60.

47. Behaard 48.

Onbehaard 51.

48. Snuit breed en sterk platgedrukt
, lichaam

kort ovaal 54. platalea Germ.

Snuit zeer smal en niet platgedrukt, lichaam meer verlengd

ovaal 49.

49. Lichaam gelijkmatig, niet sterk behaard 50.

Onderzijde en om de oogen sterk wit

behaard 56. Ervi Kirby.

50. Lengte 2,7 —3 mm 55. Gyllenfiali Kirby.

Veel kleiner 5?. Ononis Kirby.

51. Kort eivormig ©2- «? iaevigalum Payk.

Ovaal 52.

52. Halsschild niet zeer dicht en diep be-

stippeld 58. filirostre Kirby.

Halsschild zeer diep en dicht bestippeld
,

hier en daar ineénvloeiend .... 59. nt in inni m Hrbst.

53. Lichaam onbehaard 54.

Lichaam min of meer behaard 55.

64. Halsschild zeer sterk niet zeer dicht be-

stippeld; dekschilden met diepe stip^

pellijnen, tusschenruimten gewelfd;

Kcliaara kort eivonnig ÖO, Pini Fabr»
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Halsscliild fijner en dichter bestippeld,

tusschenruimten der stippellijnen op de

dekschilden vlak en breed; eivormig . 61. actfiiops Ilrbst.

55. Langwerpig ovaal 56.

Ovaal 57.

5G. Dekschilden leikleurig; grootte 4 mm. . 63. saltellare Kirby.

Dekschilden blauw of groenachtig ; grootte

3,3 mm 64. Meliloti Kirby.

Dekschilden zwart of met uiterst ge-

ringen blauwachtigen weerschijn
;

grootte

2^ mm 65. Loli Kirby.

57. Wortel der sprieten zwart of bruinachtig 58.

Wortel der sprieten lichtgeel 59.

58. Halsschild zeer sterk bestippeld ; dek-

schilden blauw 66. Columbvium Germ.

Halsscliild fijn bestippeld; dekschilden

dof groenachtig blauw 67. Spencei Kirby.

59. Dekschilden dofblauw, zwartblauw of

leikleurig; grootte 2,5 —2,8 mm. . . 68. vorax Herbst.

Dekschilden grijsachtig bronskleurig
;

grootte 2—2,3 mm 69. pavidum Gerra.

GO. Dekschilden blauw- of zwartachtig groen
;

grootte 2,2^3 mm 70. livescerum Gyll.

Dekschilden blauwachtig leikleurig; veel

kleiner 71. Waltoni Steph.

Cl. Geheel roode of roodgele soorten 62.

Donkere of zwarte soorten 65.

62. Snuit zeer dik, kort en sterk gebogen 63.

Snuit fijner, weinig gebogen . . . .* 64.

63. Kop en halsschild zeer diep en dicht

bestippeld: grootte 4^ —5 mm. . . . 72. miniahim Germ,

Kop diep bestippeld; halsschild fijner;

kleiner 73. cruenlalum Waltöti.

Kop en halsschild zeer fijn en dicht be-

stippeld i 74. frunientariiim L,
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64. Lichaam duidelijk behaard; snuit vrij

lang; grootte ruim 3 mm T6. saiigiiiiieum Clq Geer.

Lichaam onduidelijk behaard; snuit zeer

kort; lichaam veel kleiner T5. ritboiis Stepli.

G5. Lichaam nagenoeg geheel rood-koper-

kleurig of violetachtig , bijna niet be-

haard 28. Liinonii Kirby.

Dekschilden blauw, groen- of bronskleurig, bijna niet behaard;

grootte ongeveer 3 mm. of meer 66.

Dekschilden zwartachtig met geringen bronskleurigen weerschijn
,

gelijkmatig wit behaard 71.

Dekschilden zwart, fijn grijs behaard 74.

Dekschilden bruinachtig zwart, brons-

kleurig
, min of meer dicht wit behaard (? semi nil al um Gyll.

(zie n". 23).

Dekschilden roodbruin of licht rood, vlekkig wit behaard . 76.

66. Kop met eene diepe groef i aeneian F. (zie n°. 26).

Kop zonder groef 67,

67. Sprieten op {- der lengte van den snuit

van af de basis ingeplant (? radiolus Kirby.

(zie n°. 27).

Sprieten nagenoeg in het midden van den snuit ingeplant . 68.

68. Langwerpig ovaal 69.

Kort ovaal 70.

69. Halsschild sterk en dicht bestippeld met

een kort diep groefje voor het schildje 82. violaccum Kirby.

Halsschild fijn en dicht bestippeld , met

een min of meer doorloopeud langs-

groeQe 83. Hijdrolapalhi Kirby.

70. Halsschild fijn, niet dicht bestippeld. . 84. alerrimum L.

Halsschild sterk, dicht, hier en daar

ineenvloeiend bestippeld 85. affino Kirby.

71. Halsschild overal dicht bef^tippeld 72.

Halsschild niet dicht en in 't midden

wijd uiteen bestippeld .*.... 80. Sedi Germ.
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72. Dekschilden zeer smal, aan de basis even

breed als het halsschild aan de basis . 81. aciculare Germ.

Dekschilden meer buikig, aan de basis breeder dan de basis van

het halsschild 73.

73. Kort eivormig, lichaam geheel met dui-

delijke witte haartjes bezet .... 79. hrevivostre Hrbst.

Langwerpig ovaal, beharing zeer fijn

doch duidelijk 86. huinile Germ.

74. Halsschild dicht bestippeld 75.

Halsschild fijn en verspreid bestippeld . Sedi Germ, (zie n° 80).

75. Dekschilden naar achteren verbreed . . humile Germ, (zie n° 86).

Dekschilden zeer smal 87. simum Germ.

76. Bruinachtig, dekschilden wit gevlekt. . <? Urticariimi Herbst.

(zie n° 25).

Geelachtig rood, dekschilden naar bet

schildje toe donkerder ...... 77. Malvae F.

1. APION POMONAEFab.

Fab. Ent. Syst. Suppl. p. 164. —Germ. Mon. II, p. 143, Tab

2, fig. 1 ft— e. —Gyll. Ins. Suec. 3, 39, 7.— Wenck. Mon. p. 117.

l'Abeille I, 1864. —Miller, Wien. Ent. Monatschrift I,p. 11. —Red-

tenbacher, Fn. austr. 3de Aufl. II, p. 285.

Syn.: coerulescem Marsh. Ent. Brit. p. 245. —Kirby, Mon. IX,

p. 27, t. 1, fig. 4.

cyaneum Panz. Fn. Germ. 20, 12.

glabrum Marsh. Ent. Brit. p. 245.

Varieert zeer in grootte en kleur
;

gewoonlijk blauw- of groenachtig

zwart, zeer fijn liggend wit behaard, vooral aan de onderzijde. Snuit

(zie plaat 5 fig. 1 en Ift) bij het S kort, dik en dof, bij het ?

tamelijk glanzig, vooral aan het voorste uiteinde. Halsschild kegel-

vormig. Dekschilden eivormig, sterk gewelfd, blauw- of groenachtig,

dof, soms glanzig, met duidelijke stippelgroeven. Pooten zwart,

fijn wit behaard.

Bij vele wijfjes zijn de dekschilden oubehaard, staalblauw en sterk

glanzig. Volgens Germar zou dit het geval zijn bij oude voorwerpen.

10
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Het i is over het algemeen sterker behaard dan het ?.

Lengte 2^—3| mm. (').

Zeer gemeen op allerlei struiken en vruchtboomen , volgens Germar

op meidoorn en vlier. De heer Leesberg vond deze soort iu aantal op

dennen bij Breda.

Volgens Perris leven de larven in de peulen van Latlnjrus pratensis

en volgens Bach in die van Vicia Sepiiim.

2. APION OPETICÜMBach.

Bach, Käferfn. II, 1854, p. 188. — Wenck. Mon. p. 118. —
Redt. Fn. austr. p. 295.

Syn.: liietridiii Dietr. Stett. Zeit. 1857, p. 133. —Bremi , Cat.

Schweiz. Col. 1856, p. 41.

i Marsimmi Bohem. Schh. Gen. Cure. V, p. 372. ~ Miller,

Wien. Ent. Monatschrift I, p. 11.

Deze soort heeft veel overeenkomst met Pomonae , doch is gewoonlijk

iets kleiner
,

geheel dof zwart , fijn wit behaard , vooral aan de onder-

zijde. Snuit als bij Pomonae gevormd. Dekschilden dofzwart, fijn

behaard. Sexueel verschil als bij Pomonae.

Lengte 2^

—

21 mm.

Volgens Wencker en Dietrich leeft deze soort op Orobus vermis.

Ik bezit een paartje door den heer Snellen in Nederland aange-

troffen, zonder nadere opgave van vindplaats.

3. APION CRACCAEL.

Linn. Syst. nat. ed. 12 p. 606. —Kirby, Mon. p. 29, n°. 12. —
Germ. Mon. II, p. 147, t. 2, fig. 2 a—b. —Wenck. Mon. p. 118.

—Miller p. 11. —Redt. Fn. austr. p. 285.

Syn.: Viciae de Geer, p. 253, t. 6, fig. 31—36.

<? ruficorne Herbst, Käf. VII, p. 110, t. 102, fig. 8. —
Germ. 1. e. p. 149, t. 4. fig. 20 a—b.

Veel kleiner dan Pomonae. Gelijkt eenigszins op Opelicinn. Het meest

in het oog vallend is de gedaante van den snuit (zie de fig. in de

analytische tabel). Lichaam geheel dof zwart, fijn behaard, om de

oogen met een' krans van witte haartjes. Sprieten bij het c? gewoon-

lijk geheel geel, bij het $ ongeveer voor de helft. Halsschild met

^1) üe lengte is aangegeveu zonder dcu snuit meJe te rekenen.
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eene min of meer doorloopende middengroef. Onderzijde dicht wit be-

haard. Pooten zwart.

Bij het <r is de snuit kort, stomp en sterk behaard, bij het $

spits en glanzig aan het uiteinde.

De larve is beschreven door de Geer in de Mém. V, 1775, p. 254.

t. 6, fig. 35—36.

Lengte 2J mm.

Zeer gemeen op Vicia cracca , Lathijrus sylvestris en Ervum hirsU'

turn. —Volgens Redtenbacher op klaver en volgens Miller op eiken.

De larve leeft in de peulen van deze planten.

4. APION CERDOGerstaecker.

Gerst. Stett. Zeit. 1854, p. 235. —Wenck. Mon. p. 119. —
Miller p. 11. —Redt. Fn. austr. p. 285.

Deze soort is ligt te verwarren met Opellcum. De kop is smaller,

de snuit korter en meer geleidelijk toegespitst, het toegespitste ge-

deelte glanziger en fijner bestippeld, aan de basis met eene glanzige

kielvormige verhevenheid. Dekschilden korter ovaal. Onderzijde, vooral

langs de kanten sterker behaard dan op het lichaam.

Lengte 2^

—

3| mm.

Leeft volgens Dietrich en Wencker op Vicia cracca.

Ik ving eenmaal een % bij Vianen in Juni.

5. APION SUBULATÜMKirby.

Kirby, Mon. IX, p. 28, t. 1, fig. 5. —Germ. Mon. Il, p. 146, t. 4, fig.

21 a—b. —Wenck. Mon. p. 120. —Miller p. 12. —Redt. Fn. austr. p. 285.

Syn.: <? Marshami Steph. HI. Brit. IV, p. 168. —Bohem. Schh. Gen. Cure.

V. p. 372. c? Platalea Sieph.

Gelijkt veel op Opeticum, doch is korter en meer gedrongen; de snuit is

veel fijner en spitser, duidelijk elsvormig, van het midden tot aan het voorste

uiteinde glanzig, weinig bestippeld. Dekschilden dofzwart. Onderzijde wit be-

haard. Pooten zwart. Het S' iels kleiner, de snuit korter, het glanzige gedeelte

zeer kort.

Lengte 2i —3 mm.

Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan den langen elsvormigen snuit.

Leeft op y/cia-soorten en Lathyrus pratensis. Volgens Perris leven de larven

in de peulen van Lotus corniculatus.

Ofschoon deze soort volgens Walton gemeen is in Engeland en ook in de

aangrenzende landen veelvuldig wordt gevonden, zoo werd zij nog niet ii]

Nederland aangetroffen.
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6. APION OCHROPUSGerm.

Germ. Mon. Ill, p. 46. —Wenck. Mon. p. 122. —Miller, p. 12. —Reilt.

Fn. austr. p. 285.

Syn. : rufitarse Dej. Cat. 1 cd. p. 81.

Deze soort heeft den vorm en de grootte yan Subulatum; zij is dof zwart on de

dekschilden zijn blauwachtig zwart, eenigszins leikleurig. Snuit bij hel <? zeer dik,

frehecl behaard. Tweede en dei'de lid der sprieten geel. De 3 eerste leden van

den voet zijn bij het ^ geelachtig rood.

Ontwikkelt zich uit de peulen van Lathijrus pratensis (lìach) en Vicia sepium

(Dietrich). Nog niet in Nederland aangetroiïen.

7. APION CARDUORUMKirby.

Kirby, Mon. IX. p. 72, t. 1, fig. 19. —Germ. Mon. II, p. 241.

—Wenck. Mon. p. 129. —Miller, p. 15. —Redt. Fn. austr. p. 287.

Syn.: cyanetim de Geer, Ins. V, p. 252.

gibbirostre Gyll. Ins. Suec. Ill, p. 52.

Sorbi Marsh. Ent. Brit. p. 244.

Varieert zeer in grootte en kleur; zwart, behaard; snuit veel

langer dan kop en halsschild te zamen, sterk gebogen, dof, aan het

uiteinde glanzig, aan wederzijde nabij de inplanting der sprieten

van een' tand voorzien. Bestippeling van het halsschild dicht, doch

nimmer ineenvloeiend. Dekschilden langwerpig ovaal, zwartblauw of

groenachtig met duidelijke stippelgroeven. — Bij het c? is de snuit

korter en de voorscheeneu een weinig gebogen.

Lengte 1| —3} mm.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Vcrli. Zool. Bot. Vei\

Wieii. 1868, p. 159.

Vrij gemeen op Carduus-soorten.

De meeste voorwerpen zag ik uit duinstreken o. a. eene menigte

exemplaren uit Vlissingen (Veth) en van Texel (Roelofs) ; verder uit

den Haag (Six en Everts), Vianen (Everts), Arnhem (de Rooij),

Zierikzee (Fokker), llillegom (Kinker), Rotterdam (Snellen) en Elle-

com (Haitink).

8. APION BASICORNE111.

Illiger, Mag. VI, 1807, p. 307. —Bohem. Schh. Gen. Cure. V,

p. 382. —Wenck. Mon. p. 130. —Redt. Fn. austr. p. 288.

Syn.: Allia riae Herbst, Kaf. VII, p. 104, t. 102, fig. 3.

bn-vicorne Meg. Dej. Cat. 1 ed. p. 82.
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Deze soort, welke door Wencker als variëteit van de vorige wordt

beschouwd, onderscheidt zich door de zeer dichte beharing, waardoor

het geheele dier grijs schijnt; het halsschild is fijner bestippeld, de

dekschilden zijn zelden blauwachtig, meestal groen- of zwartachtig.

Lengte dezelfde.

De larve is beschreven door Heeger in de Sitzgsb. Wien. Ac. XXIV
1857, p. 317, t. 2.

Ik vond twee exemplaren in de Scheveningsche duinen in Juli,

naar ik meen op Lappa.

9. APION PENETRANSGermar.

Gerra. Mon. II, p. 244, t. 2, fìg. 11, j; 12 e?. —Wenck. Mon. p,

134. —Miller, p. 15. —Redt. Faun. austr. p. 287.

Deze soort heeft veel overeenkomst met Carditonim
, doch is onmid-

dellijk te herkennen aan het gemis van den tand aan wederzijde van

den snuit. Overigens zwart, lang en smal, niet zeer dicht fijn neer-

liggend behaard. Snuit sterk gebogen, lang. Halsschild sterk en zeer

dicht bestippeld. Dekschilden zwart of met blauwachtigen weerschijn,

zelden groenachtig, met sterke stippelgroeven en smalle tusschen-

ruimten. Pooten zwart.

Het t? is kleiner dan het 2.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Vcr/i. Zool. Bol. Ver.

Wien. 1866, p. 965.

Lengte 3

—

3| mm.

Volgens Wencker wellicht op Lappa major.

Tot nog toe uiterst zelden in Nederland waargenomen: bij Utrecht

in Juli (Groll)
,

bij Middelburg in Maart (G. v. Wijk) en bij de Steeg

in Augustus (Everts).

10. APION CAULLEI Wencker.

Wenck. Ann. Fr. 1858. Buil. p. 21a; Mon. p. 135. —Redt. Fn.

austr. p. 295.

Gelijkt veel op Penetrans, doch is sterk aschgrauw behaard; de

snuit even lang als kop en halsschild te zamen, aan de basis boven

de inplanting der sprieten verdikt. Halsschild korter dan bij Pene-

trans, bestippcling sterk doch meer verspreid. Dekschilden korter dan

bij Penetrans, leikleurig of eenigszins blauwachtig, met zeer diepe

stippelgroeven.
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Bij het (? zijn de voorscheenen dikwerf een weinig rossig gekleurd.

De larve is beschreven door Goureau in de Ann. Fr. 1866, p. 172.

Lengte 2^ —3 mm.

Volgens Wencker op Carlina vulgaris.

Het ? werd slechts eenmaal aangetroffen bij Wassenaar in October

door den heer Snellen van Vollenhoven.

11. APION ONOPORDIKirby.

Kirby, Mon. IX, p. 71, n". 54. —Germ. Mon. II, p. 240, t. 2,

fig. 14 a—b. —Wenck. Mon. p. 138. —Miller, p. 15. —Redt. Fn.

austr. p. 287.

Syn.: penetrans Steph. 111. Brit. IV, p. 175.

Var. : rugicoìle Steph.

Gemakkelijk te herkennen aan de zeer diepe ineenvloeieude bestip-

peling van het halsschild en den vrij sterken glans van het geheele

lichaam. Zwart, ovaal, kop sterk ineenvloeiend bestippeld; snuit

dik, nabij de sprieten verbreed. Sprieten zeer forsch. Dekschilden

blauwzwart, groenachtig of heldergroeu, glanzig, met sterke stippel-

groeven. Pooten zwart.

Lengte 2^ —3 mm.

Overal zeer gemeen op Onopordnn acanlhium.

Perris zocht te vergeefs de larven op deze plant, doch vond ze

in de stengels van Centaurea nigra. Volgens Wencker leeft deze Ajnon

ook op lin mex-soorten.

12. APION CONFLUENSKirby.

Kirby, Mon. IX, p. 62, t. 1, fig. 15. —Germ. Mon. II, p. 217.

—Wenck. Mon. p. 140. —Miller, p. 13. —Redt. Fn. austr. p. 286.

Syn.: Slolidnm Gyll. Ins. Suec. IV, p. 532.

Var.: Slolidiini Germ. Mon. II, p. 218, t. 2, fig. 5 a—b. —
Wenck. Mon. p. 139.

Syn.: Conßnens Gyll. Ins. Suec. IV, p. 531.

Ovaal , zwart. Voorhoofd met een diepen U- of V-vormigen indruk
;

snuit gebogen, tamelijk glanzig. Halsschild zeer fijn gechagrineerd
,

fijn verspreid bestippeld met een groefje voor het schildje. Dekschilden

zwart met duidelijke stippelgrocven.

Lengte I4 —2| mm.

Ofschoon de monographisten de var. stolidum Germ, als eene afzon-

derlijke soort beschouwen, welke zich alleen onderscheidt door een
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U-vormigen in plaats van een V-vormigen indruk, iets meer gedron-

gen vorm en iets breedere tusschenruimten der stippelgroeven op de

dekschilden, zoo ben ik tot de overtuiging gekomen dat hier slechts

eene enkele soort in het spel is.

Type en var. vond ik in groot aantal te zamen op C/injsantfiemum

ieucaiithemian op de wallen van Gorkum in Juli
; ook vond ik

haar bij Bergen-op-Zoom in Juni en aan de Bildt ; verder werden mij

exemplaren toegezonden uit Vlissingen (Veth) en Amsterdam (Kinker).

13. APION ROELOFSI Everts.

Everts, Tijdschr. voor Entomologie dl. XXII, blz. 58, pi. 5 fig. a.

Deze soort gelijkt veel op A. conflneiis, doch onderscheidt zich

door de veel sterkere bestippeling van het halsschild, vooral langs

de zijden, door den bronskleurigen weerschijn der zwarte dekschilden
,

alsook door de zeer diepe maar uiterst onduidelijk bestippelde langs-

groeven. Bovendien is de geheele vorm meer langwerpig ovaal.

Lengte 2.Î mm.

Ik zag slechts een enkel vrouwelijk voorwerp , door den heer Roelofs

bij Valkenburg in Limburg aangetroffen.

14. APION BRUNNIPESBohem.

Bohem. Schh. Gen. Cure. V. p. 386.

Syn. : laevigalum Kirby, Mon. IX, p. 70. —Germ. Mon. II,

p. 239. —Wenck. Mon. p. 141. —Redt. Fn. austr. p. 295.

Zwart, glanzend, onbehaard; achterhoofd met eene diepe halfcir-

kelvormige groef. Snuit even lang als kop en halsschild te zamen.

Halsschild met zeer fijne verspreide stipjes. Dekschilden blauw of

violet, ovaal, sterk gewelfd, met duidelijke schouderbuilen en fijne

stippelgroeven
,

glanzig. Pooten zwart of bruinachtig. Onderzijde

met verspreide witte haartjes.

Lengte 2—2^ mm.

De larve leeft in een kleine gal gevormd ten koste van een' eind-

knop van Filago gallica.

Walton vond deze soort op Betuia alba.

Ik vond haar in een enkel exemplaar aan de Bildt in Juli op eene

Filago-soort.

15. APION VICINUM Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 25, t. 1 fig. 3. —Germ. Mon. II, p. 139. —
Wenck. Mon. p. 143. —Miller, p. 12. —Redt. Fn. austr. p. 286.
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Syn.: iiiemssalum Germ. Mon. II, p. 140, t. 2, fig. 3 a—h.

Loti Gyll. Ins. Suec. Ill, p. 60.

Gemakkelijk te herkennsn aan eleu breeden ineengetlrongen vorm.

Dofzwart, dicht grijs behaard. Snuit dun, gebogen en iets dikker

nabij de inplanting der sprieten. Halsschild bi*eed, naar voren sterk

ingesnoerd en de voòrrand een weinig opgericht. Dekschilden met

duidelijke schouderbuilen. Pooten zwart.

Lengte 2^ mm.

Volgens Wencker zou het c? zeldzamer zijn dan het ?.

Leeft op Thymus serpijlliim. —Walton vond deze soort op Pniitus

spinosa.

Schijnt zeldzaam te zijn. Een exemplaar zag ik uit den Haag

(Leesberg), een uit Breda (Heyl.) en eenige exemplaren uit Goor in

Augustus (Haitink).

16. APION ATOMARIUMKirby.

Kirby, Mon. IX, p. 59, t. 1, fig. 14. —Germ. Mon. II, p. 209.

Wenck. Mon. p. 145. —Miller, p. 12. —Eedt. Fn. austr. 286.

Syn.: pusiihim Germ. 1. c. p. 209, t. 2, fig. 4.

Deze soort heeft volkomen de gedaante van Vicinum, doch is twee

tot driemaal kleiner en veel sterker behaard. Snuit gebogen, even

lang als kop en halsschild te zamen. Dekschilden met duidelijke

schouderbuilen; de beharing in rijen. Het c? kleiner, met den snuit

korter en sterker behaard.

Lengte 1,5

—

11 mm.

Leeft op Tlnjmiis sirpyliinn.

Tot nog toe zag ik uitsluitend voorwerpen uit de Haagschc duinen^

17. APION ANNÜLIPES Wenck.

Wenck. Mon. p. Ii5.

Zwart, behaart!; snuit l)ij iict $ even lang als kop en halsschild Ie zamen,

glanzend, fijn bestippeld. Halsschild kort, de voorrand sterk opgelicht, zoo ook

een weinig aan de basis. Dekschilden aan de basis breeder dan het halsschild,

bultig toeloopend; de callus duidelijk aangeduid. Pooten zwart.

Bij het (? zijn de sprieten niet uitzondering van de knods geheel geel; zoo

ook alle scheenen aan de basis en naar binnen geel; dijen zeer forsch gebouwd.

Lengte li— 2 mm.

Nog niet in Nederland aangetroffen.
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18. APION FLAVIMANUMGyll.

Gyll. Schh. 1. e. 1, p. 276. —Wenck. Mon. p. 147. —Redt.

Fn. austr. p. 289.

Syn.: picicornc Steph. Mon. 1839, p. 257.

rufomanum Dej. Cat. 1 ed. p. 81.

Var.: lorqualnm Wenck. Mon. p. 148.

Zwart, behaard; snuit dof, aan de basis een weinig bultig, even

lang als kop en halssehild te zamen, gebogen, gechagrineerd en be-

stippeld, fijn behaard. Scapus even lang als de twee volgende gele-

dingen. Op de dekschilden afwisselend dichte en minder dichte rijen

van witte haren. Pooten zwart, voorscheenen dikwerf geel aan de

basis. Bij het i is de snuit korter, de kop breeder, het uiteinde der

dijen en de voorscheenen geelachtig.

Volgens Schönherr zijn de sprieten bij het $ geel behalve de knods,

zoo ook de voorscheenen.

Lengte 2

—

21L mra.

De larve leeft in den wortel van Mcnllia rolundifolia L.

Slechts eenmaal aangetroffen door den heer Maurissen te St. Pieter

in Augustus.

19. APION HOOKERIKirby.

Kirby, Mon. p. 69, t. 1, fig. 18. —Germ. Mon. II, p. 238. —
Wenck. Mon. p. 150. —Redt. Fn. austr. p. 295.

Syn.: rolundkoUe Meg. Dej. Cat. 1 ed. p. 81.

Zeer kort ovaal, breed, zwart, nagenoeg onbehaard; snuit iets

langer dan kop en halssehild te zamen
,

glanzig. Halssehild zwart
,

zeer dicht, hier en daar ineenvloeiend bestippeld. Dekschilden met

duidelijke schouderbuilen, zwart, groenachtig, zelden blauw.

Het c? is gewoonlijk kleiner, geheel zwart, zelden groenachtig op

de dekschilden; de snuit is veel korter en dikker.

Lengte 1,6 —2^4 mm.

Deze soort wordt ligt verward met Dispar, bij welke de bestip-

peling van het halssehild veel fijner en meer verspreid is.

Zij leeft volgens "Wencker op Ilicmciiini nmbeUaliun en Leontodon

aiitumualc] volgens Walton ook op Trifolium pratense.

Ik zag slechts een enkel exemplaar door den heer Heylaerts bij

Breda in Mei gevangen.
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20. APION DIFFICILE Herbst.

Herbst, Käf. VII. p. ili, t. 103, lig. 1. —Germ. Mon. II, p. 128, t. -2,

fig. 9 a—b. —Wenck. Mon. p. 152. —Miller, p. 17. —Redt. Faun. austr.

p. 289.

Syn. : ruficorne Meg. in litt.

corniculatum Gerin. 1. c. p. 129, t. 4, fig. 22 a—c.

Ovaal, gewelfd, schubaditig behaard; snuit aan de basis nabij de inplanting

der sprieten landvorinig verbreed; sprieten geelachtig. Dekschilden met (ijnc

stippelgroeven. De kleur der poolen varieert aanmerkelijk; óf zij zijn geel en

de trochanters, basis der dijen, knieën en tarsen zwart; óf de 4 achterdijen

donker bruinachtig, óf zelden de pooten geheel zwart en alleen de voorscheenen

aan het uiteinde geel óf alle pooten geel.

Lengte 2

—

2i mm.

Leeft volgens Germar op eiken en volgens Wencker op een paar soorten van

Genista in wier zaden de larve zich ontwikkelt.

In Nederland nog niet aangetroffen.

21. APION FUSCIROSTREFabr.

Fabr. Syst. Ent. p. 131. —Kirby, Mon. p. 19 u". 2. —Germ.

Mon. II, p. 125, t. 2, fig. 8 a—h. —Wenck. Mon. p. 155. —
Miller, p. 16. —Redt. Fn. austr. p. 288.

Syn.: albovittalum Herbst, Füssl. Arch. V, p. 74.

mclauopum Marsh. Ent. Brit. p. 248.

venustìim Herbst, Käf. VI, p. 163.

Langwerpig ovaal, sterk gewelfd, geheel schubachtig wit en roest-

kleurig behaard. Snuit even lang als kop en halsschild te zamen , zeer

dun , aan de basis met een' tand aan weerszijden van de inplanting der

sprieten. Sprieten geelachtig, de kolf dikwerf bruin. Dekschilden brons-

kleurig bruin, met zeer fijne stippelgroeven, roestkleurig behaard

met een vuilwitten langsband. Onderzijde schubachtig wit behaard.

Pooten gewoonlijk geel, basis der dijen en tarsen donkerder, soms

geheel geel.

Lengte 2,3 —3 mm.

Zeer gemeen op Samt/ianinus vulgaris; de larve leeft volgens Bach

in de peulen van deze plant. De meeste voorwerpen die ik zag waren

gevonden in heidestreken: in duinstreken schijnt deze soort zeldzamer

te zijn.
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22. APION GENISTAE Kirby.

Kirby , Mon. X, p. 347. —Germ. Mon. II, p. 127. —Wenck.

Mon. p. 156. —Miller, p. 17. —Redt. Fn, austr. p. 287.

Syn.: Aslrmjali Herbst, Käf. VI, p. 98, t. 66, fig. 2; VII, p. 4.

villuìa, lUiger in litt.

Deze soort heeft veel overeenkomst met Difficile en heeft boven-

dien eenigszins de kleur van Fuscirostre
, doch is kleiner dan deze

laatste; de snuit is korter en dikker; de dekschilden langs de kanten

meer afgerond en korter ovaal
; de langsband duidelijk krijtwit ge-

kleurd.

Lengte 1,7 —2,3 mm.

De larve leeft volgens Bach en Dietrich in de peulen van ver-

schillende G<'» is/« -soorten.

In Nederland is dit diertje veel zeldzamer dan de vorige.

Ik zag exempiaren uit Utrecht (Six) , Vorden in Juni (Groll)
,

Ellecom in Juni (Haitink) en Putten in N.-Brabant (Roelofs).

23. APION SEMIVITTATUM Gyll.

Gyll. Schh. Gen. Gure. I. p. 271. — Kiesenw. Beri. Zeit. 1864. p. 287. —
Wenck. Mon. p. 158. —Redt. Fn. austr. p. 295.

Syn.: German Walton, Ann. nat. Hist. XllI, 1844, p. 456.

Gelijkt zeer op de volgende soort, doch is kleiner, korter en sterker ge-

welfd; meer bronskleurig, sterker wit behaard, snuit korter. Sprieten en

pooten geel , zelden de knods en de tarsen donkerder.

Lengte 1,7 —2,2 mm.

De larve leeft in de knoopen der stengels van Mercurialis annua (Wencker).

In Nederland nog niet aangetroffen.

24. APION PALLIPES Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 38, t. 1, fig. 7. —Germ. Mon. II, p. 160;

III, p. 253. —Wenck. Mon. p. 159. —Redt. Fn. austr. p. 288.

Syn.: atonuis Voet, Cat. II. Index p. 17.

fiavipcs Panz. ed. Voet. IV, p. 52, t. 36, fig. 13.

geiìiculatum Germ. Mon. II, p. 175, t. 3, fig. 25 a—b.

riißpes Dej. Cat. 1 ed. p. 81.

Langwerpig ovaal, zwart, geheel fijn en dicht wit behaard;

soms zeer weinig behaard en alleen een paar witte vlekjes aan de

basis der dekschilden; snuit nauwlijks even lang als kop en halsschild

te zamen ;
sprieten grootendeels geel , knods dikwerf donker gekleurd.



156 BIJDRAGE TOT DE KEXNIS DER APIONIDEN.

Dekschilden weinig gewelfd, zwart met geringen bronskleurigen weer-

schijn. Pooten geel; trochanters, knieën, uiteinde der scheenen en

tarsen donker.

Lengte 2,5 —2,7 mm.

Leeft op Mcrcurialis pcremiis.

Ik zag van deze soort slechts een enkel voorwerp door den heer

Groll bij Maastricht in Juni verzameld.

25. APION URTICARIUM Herbst. (PI. 5 fig. 2).

Herbst, Füssl. Arch. V, 1784 p. 74.

Syn. : conciiiuum Marsh. Ent. Brit. p. 248.

fasciatum Oliv. Ent. V, 81 p. 39, t. 3. fig. 57.

Lìjlìiri Panz. Fn. Gerra. 17, 8.

scalptor Herbst, Käfer VI, p. 105, t. 66, fig. 10.

veniale Payk. Mon. Cure. 1792, p. 138. —Fabr. Ent. Syst.

I, 2 p. 392. —Germ. Mon. II, p. 131, t. 2, fig. 7 a—b.

Wenck. Mon. p. 162. —Miller p. 17. —Redt. Fn. austr.

p. 289.

Langwerpig, smal, donker- of lichtbruin, wit behaard, met twee

langwerpige vlekken op de dekschilden. Snuit aan de basis met een

stompen tand aan weerskanten gewapend. Onderzijde dicht wit

behaard. Pooten geel, basis der dijen en de tarsen veelal zwart.

Het (? is kleiner, de snuit korter, dikker en sterk behaard.

Lengte l^ —2-^ mm.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Verh. Zool. bot. Ver.

Wien. 1866, p. 964.

Leeft op Urtica urcns en dioica gedurende den zomer. De larven

leven volgens Perris in de stengels.

Nergens in groot aantal aangetroffen; ik zag exemplaren uit den

Haag (Six en Haitink), Amsterdam (Kinker), Utrecht (Groll), Zwijn-

drecht (Everts), Rotterdam (Snellen) en ter Schelling (Roelofs).

26. APION AENEÜMFabr.

Fabr. Syst. Ent. p. 131. —Germ. Mon. II, p. 249, t. 3, fig. 8

a—b. —Wenck. Mon. p. 163. —Miller, p. 14. —Redt. Fn. austr.

p. 286.

Syn. : Craccae Panz. Fn. Germ. 20 , 10.

cupricolle Panz. ed. Voet. IV, p. 64, t. 38, fig. 33.

lugubre Voet, Cat. II, Ind. p. 17.
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teres Gmel. ed. Linn. I, 4 p. 1758.

cfiaiceum Marsli. Ent. Brit. p. 243.

Ovaal, gewelfd, zwart. Dekscbilden blauw, groen of koperkleurig.

Voorhoofd met eene diepe groef. Snuit vrij dik, cilindervormig
,

weinig gebogen, nabij de inplanting der sprieten een weinig ver-

breed. Halsschild langer dan breed, glanzig. Het geheele lichaam

is krachtig en forsch gebouwd, vooral de sprieten en pooten.

Bij het <? is de snuit veel dikker, korter en dicht bestippeld, voor-

scheenen gebogen.

Lengte 3

—

3| mm.

Volgens Perris heeft de metamorphose plaats in de stengels van

Malva sylvestris en van andere Malvaceen. De larve is door Kaltenbach

beschreven in de Verli. nat. Ver. Preuss. R/ieinl. XIX, 1862 p. 77.

Door het geheele land zeer gemeen,

27. APION RADIOLUS Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 73. App. X, p. 357, n" 56—57. —Germ.

Mon. II, p. 246, t. 2, fig. 13 a—b. —Wenck. Mon. p. 165. --

Miller, p. 14. —Redt. Fn. austr. p. 286.

Syn. : alerrimum Marsh. Ent. Brit. p. 244.

moestum Germ, in litt.

5 nigrescens Steph. 111. Brit. IV, p. 176.

oxurum Kirby, Mon. IX, p. 73. —Germ. Mon. II, p. 247,

t. 4, fig. 1 a—h.

Gelijkt eenigszins op Aeneum, doch is iets kleiner. Zwart , voorhoofd

zonder groef; dekschilden vuil groenachtig, vuil blauw of met brons-

kleurigen weerschijn, fijn behaard; vooral bij versehe exemplaren is

de beharing tamelijk dicht met onduidelijke stippen in de groeven.

De larve is beschreven door Bouché in de Stett. Zeit, 1847, p. 164.

Lengte 2,3 —3 mm.

Volgens Perris heeft de metamorphose plaats in de stengels van

Malva' s ; volgens Chapuis en Candèze zou de larve leven in Tana-

cetiim vulgare , volgens Bouché in stengels van Althaea ,
Malva en

Lavatera.

Overal zeer gemeen.

28. APION ASTRAGALI Payk.

Payk. Fn. Suec. III, p. 180. —Kirby, Mon. p. 55, t. 1, fig. 12. —Germ.

Mon. II, p. 200, t. 3, fig. 22. —Wenck. Mon. p. 167. —Miller, p. 23. —Redt.

Fn. auslr. p. 293,
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Prachtig staalblauw, groen- of koperkleurig metaal groen, glanzig. Snuit zeer

lang; halsschild diep, niet zeer dicht bestippeld.

Lengte 2i —2j mm.

Leeft op Astragalus glycyphijllos.

Nog niet in Nederland aangetroffen.

29. APION ELEGANTULÜMGerm.

Germ. Mon. Ill, p. 48. —Wenek. Mon. p. 168. —Miller, p. 23. —Redt. Fn.

austr. p. 292.

Syn.: «? coracimm Gyll. Schh. Gen. Cure. I, p. 299.

Glanzig, nagenoeg onbehaard, zwart behalve de dekschilden. Snuit even lang

als kop en halsschild te zamen, sterk gebogen, nabij de inplanting der sprieten

een weinig verdikt. Sprieten bij het 2 een weinig voor het midden van den snuit

ingeplant. Halsschild sterk en dicht bestippeld. Dekschilden blauw, zwartblauw

of een weinig grocnachtig, sterk gewelfd, niet diepe stippelgroeven , de tus-

schenruimten van deze sterk gewelfd. Pooten zwart.

Lengte 2^ —2^ mm.

Volgens Wencker op Trifolium medium en pratense.

In Nederland nog niet aangetroffen.

30. APION DISPAR Germ.

Germ. Mon. II, p. 181, t. 3, fig. 10 a—h. —Gyll. Schh. Gen.

Cure. V, p. 439. —Wenck. Mon. p. 170. —Miller, p. 57. —Redt.

Fn. austr. p. 293.

Deze soort is ligt te verwarren met Hookeri, zij is echter korter,

de sprieten meer nabij het midden van den snuit ingeplant ; snuit langer

en sterker gebogen. Halsschild fijn niet dicht bestippeld.

Het <? is geheel zwart, kleiner, snuit kort, gebogen, nabij de

sprieten verdikt.

Lengte 2

—

2J mm.

Leeft o. a. op Hieracium-soovten.

Alleen gevonden bij Ellecom in Juni (Hait.).

31. APION STRIATUM Marsh.

Marsh. Ent. Brit. fig. 249. —Kirby
, Mon. IX

, p. 22 , t. 1 , fig. 10. —
Wenck. Mon. p. 171. —Miller, p. 57. —Redt. Fn. austr. p. 290.

Syn.: alratidum Germ. Mon. II, p. 192, t. 3, fig. 16.

/^;si Steph. m. Brit. IV, p. 180.

Te herkennen aan de breed en bultig toeloopende dekschilden.

Zwartachtig grijs, dof, fijn behaard; snuit langer dan kop en hals-

schild te zamen, gebogen, aan de basis een weinig verbreed. Hals-
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schild sterk, dikwerf ineenvloeiend bestippeld, met eene duidelijke

middengroef. Pooten zwart.

Bij het (? is de snuit dikker, doch nagenoeg even lang als bij het 2.

Lengte 2! —̂31 mm.

Gemeen op Sarolfmmiius vulgaris, Ulex europaeus en Gcnisia-soorten.

32. APION IMMUNEKirby.

Kirby, Mon. IX, p. 52. —Germ. Mon. II, p. 191. —Wenck.

Mon. p. 173. —Miller, p. 57. —Redt. Fn. austr. p. 290.

Syn.: Delnlae Gyll. Schh. Gen. Cure. I, p. 260.

Deze soort heeft veel overeenkomst met Slrialum, doch is veel

kleiner; de kop is sterker bestippeld. Halsschild met een onduidelijk

groefje voor het schildje, de bestippeliug tamelijk dicht en sterk,

dikwerf ineenvloeiend. Bestippeliug der groeven op de dekschilden

sterker en wijder uiteen. Bij het <? de snuit dikker en korter.

Lengte 1,6 —2,8 mm.

Gemeen op SarolJiamntis vulgaris,

33. APION PÜBESCENSKirby.

Kirby, Mon. X, p. 350. —Germ. Mon. II, p. 210, III, p.43.—

Wenck. Mon. p. 176. —Miller, p. 13. —Redt. Fn. austr. p. 288.

Syn.: civicum Germ. Mon. II, p. 234, t. 3, fig. 12.

Salicis Gyll. Schh. Gen. Cure. I, p. 286.

Deze soort heeft veel overeenkomst met Seniculus, met welke men

haar dikwerf verwart ; zij is echter veel breeder ; het halsschild

korter en breeder; het voorhoofd met een groefje.

Zwart, fijn grijs behaard, dekschilden 'met duidelijke schouder-

builen en fijne stippelgroeven.

Lengte 2

—

2{- mm.

Leeft op wilgen.

Op vele plaatsen niet zeldzaam.

34. APION CCRTISII Curtis.

Curtis, Ann. Nut. Hisl. V, 1840, p. 281. —Walton, Ann. Nat. Hist. XlII

,

1844, p. 450. —Wenck. Mon. p. 178.

Gelijkt veel op Piibescens; smaller, zonder groefje op het voorhoofd. Hals-

schild even lang als breed, bestippeling fijner en meer verspreid. Dekschilden

sterker gewelfd met fijnere stippelgroeven.

Lengte 1,8 —2 mm.

Volgens Walton gemeen in Engeland langs de zeekust op gras,

^0^ niet in Nederland aangetroffen.
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35. APION SIMILE Kirby.

Kirby, Mou. X, p. 351. —Germ. Mon. II, p. 208. —Wenck.

Mon. p. 181. —Redt. Fn. austr. p. 292.

Syn. : siiperrUiosiiin Gyll. Ins. Suec. III, p. 58.

triste Germ. 1. c. p. 233, t. 3, fig. 2 a—h.

Zwart met donker bronskleurigen weerschijn , verspreid wit behaard
,

aan de kanten en aan de onderzijde dichter en om de oogen met krijt-

witte haartjes. Snuit even lang als kop en halsschild te zamen
,

glanzend.

Halsschild zeer dicht , bijna ineenvloeiend bestippeld. Dekschilden met

sterke stippelgroeven , de tusschenruimten in rijen bestippeld
;

dik-

werf vertoonen de dekschilden een zijdeachtigen glans.

Het (? heeft grootere oogen, een breederen kop en korteren sterk

behaarden snuit.

Lengte 2

—

2^ mm.

Leeft volgens Walton op Betuia alba.

Ik zag exemplaren uit verschillende oorden des lands o. a. door

mij aangetroffen bij den Haag, de Steeg en Noordwijk, bij Leiden

(v. Voll.), EUecom (Haitink), Middelburg (Lafontijn), Hillegom

(Kinker) en Renkum (Groll).

36. APION SENICÜLUS Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 61. —Germ. Mon. II, p. 216. —Wenck.

Mon. p. 181. —Miller, p. 13. —Redt. Fn. austr. p. 291.

Syn.: plebejutn Germ. Mon. II, p. 215, t. 3, fig. 11 a—b.

piibescens Bohem. Schh. Gen. Cure, V, p. 383.

jmsiîhim Steph. 111. Brit. IV, p. 179.

tenuiiis Gyll. Ins. Suec. IV, p. 543.

Gemakkelijk te herkennen aan den smallen vorm en langen dunnen

snuit bij het $. Overigens zeer veranderlijk in grootte en gedaante.

Zwart, aschgrauw behaard. Scapus der sprieten even lang als de twee

volgende leden te zamen. Halsschild dicht en fijn bestippeld. Dek-

schilden meer dan driemaal zoo lang als breed , met fijne stippelgroeven.

De zijden van het borststuk dichter behaard. Pooten zwart.

Lengte IJ— 2| mm.

De larve ia beschreven door Frauenfeld in de Verli. Zool. bot. Ver.

Wien. 1866, p. 963.

Gemeen in grasvelden op allerlei planten; volgens Bach vooral op

Trifolium pratense.
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37. APION ELONGATUMGerm.

Germ. Mon. II, p. 214, t. 4, fig. 7. —Wenck. Mon. p. 18'2. —Miller, p.

13. —Redt. Fn. austr. p. 291.

Syn.: Incanum Bohein. Schh. Gen. Cure. V, p. 414.

Zeer smal, dof zwart, dicht grijs behaard. Oogen met een' krans haartjes.

Snuit lang, tamelijk sterk gebogen. Sprieten bij het 2 zwart, scapus een weinig

roodachtig aan de basis, even lang als de drie volgende leden. Halsschild aan den

voorrand opgericht, zeer dicht bestippeld. Dekschilden met duidelijke schouder-

builen en stippelgroeven, dicht grijswit schubachtig in rijen behaard. Pooten

zwart. Bij het <? is de snuit korter, dikker en duidelijk behaard, sprieten met

uitzondering van de knods alsmede de voorscheenen vuil geel.

Lengte 2—2,6 mm.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Verh. Zool. bot. Ver. Wien.

1866, p. 964.

Volgens Wencker op Salvia pratensis en volgens Dietrich op Thymus serpyllum.

In Nederland nog niet aangetroffen.

38. APION RUFIROSTREFab. (PI. 5, fig. 3).

Fab. Syst. Ent. p. 132. —Kirby, Mon. p. 33 et 35. - Germ.

Mon. II
> p. 154. t. 4, fîg. 11. —Marsh. Ent. Brit. p. 246. —

Wenck. Mon. p. 185. —Miller, p. 18. —Redt. Fn. austr. p. 289.

Syn.: $ Malvarum Kirby, Mon. p. 33 et 35.

Trifola Marsh. Ent. Brit. p. 246.

Kort ovaal, zwart, met fijne dichte grijswitte beharing, om de

oogen met witte haartjes; snuit zwart, glanzig, langer dan kop

en halsschild te zamen, nabij de sprieten een weinig verdikt, aan

de basis sterker behaard, aan het vooreinde nagenoeg glad; sprieten

bruinachtig. Halsschild zwart, glanzig, fijn behaard, fijn en vrij

dicht bestippeld. Dekschilden bronskleurig zwart, met onduidelijk

bestippelde groeven. Onderzijde van halsschild ,
kanten van de borst

en van het achterlijf dicht krijtwit, schubachtig behaard. Pooten

geel, coxae, trochanters en tarsen zwartachtig.

Bij het <? is de snuit van het midden af tot nabij het zwarte

vooreinde geel; de coxae der achterpooten min of meer donker ge-

kleurd; sprieten, pooten, de 4 voorste coxae en het uiteinde van

het achterlijf geel.

Lengte 2—3 mm.

Zeer gemeen op iWa/t'a-soorten. Volgens Perris leeft de larve in de

vruchtjes van deze planten,

11
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39. APION VICIAE Payk. (PI. 5, fig. 4).

Payk. Fn. Suec. Ili, p. 181.— Kirby, Mon. p. 31.— Germ. Mon.

II, p. 150, t. 4, fig. 15 a—h. —Wenck. Mon. p. 187. —Miller

p. 17. —Redt. Fn. austr. p. 289.

Var. Griesbaclii Stepb. 111. Brit. IV, p. 179.

Dof zwart, dicht grijs behaard; oogen met witte haartjes omringd;

snuit langer dan kop en halsschild te zamen, van de sprieten af tot

aan het uiteinde glanzig; sprieten geel, dikwerf aan het uiteinde

een weinig zwart. Halsschild dicht bestippeld, fijn behaard. Dek-

schilden sterk gewelfd met sterke stippelgroeven. De borst is zeer

dicht wit behaard. Pooten geel; coxae, trochanters, knieën, scheenen

der achterpooten en tarsen zwart; scheenen der voorpooten dikwerf

bruinzwart met een lichter gekleurden ring voor de knieën.

Het <? is gewoonlijk kleiner; de snuit korter en geheel behaard;

sprieten lichtgeel; onderzijde van halsschild en coxae der voorpooten

sterker behaard dan bij het $, trochanters soms roodachtig.

Lengte 1,7 —2,4 mm.

Bij de var. Griesbachi Steph. zijn de voor- en achterscheenen ge-

heel zwart.

De larven leven volgens Perris in de peulen van Vicia eracca en

Ervum ïnrsutum.

Schijnt door het geheele rijk niet zeldzaam te zijn.

40. APION DIFFORMEGerm. (PI. 5, fig. 5).

Germ. Mon. Ill, p. 46. —Ahr. Fn. Ins. Eur. 4. 7. —Curtis, Brit.

Ent. vol. 5, p. 211. —Miller, p. 18. —Redt. Fn. austr. p. 288.

Syn. : Compressicorne Dej. Cat. 1 ed. p. 80.

Deze soort heeft veel overeenkomst met Onotiidis en Varipes. Zwart
f

nagenoeg onbehaard; snuit zwart, aan de basis platgedrukt, glan-

zig, veel langer dan kop en halsschild te zamen, gebogen; sprieten

zwart, scapus aan de basis min of meer lichter gekleurd, langer

dan de twee volgende leden.

Halsschild langer dan breed, dicht, hier en daar ineenvloeiend

bestippeld. Dekschilden langwerpig ovaal
,

gewelfd. Pooten geel , coxae,

knieën, scheenen en tarsen zwart, alle trochanters en een ring boven

aan de voorscheenen min of meer roodachtig; basis der dijen dik-

werf zwartachtig, voorscheenen een weinig gebogen.
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Bij het $ is de snuit dof, niet langer dan kop en halsschild te

zamen. De sprieten wijken in vorm zeer af van die van het % , scapus

zoo lang als de halve snuit, knodsvormig gezwollen, roodachtig; funi-

culus geelrood, 1'"" lid zeer klein, 2*^^ en 3''" zeer plat en groot,

de overigen smaller, de kuods donker gekleurd. Pooten geelrood , coxae,

knieën , scheenen behalve het midden en de tarsen zwart ; voorscheenen

S-vormig gebogen.

Lengte 2,3—2,6 mm.

Volgens Wencker op Polijfjoiium hydropiper. Perris betwijfelt of de

larve zich wel op deze plant ontwikkelt en zich daarmede voedt.

Ik sleepte de soort bij Rijswijk in groot aantal van allerlei lage

planten, vooral van Aìitìirisciis sylvestris] gedurende den winter trof

ik ze aan in bloempotten en zeefde ze uit afgevallen bladeren.

Bovendien zag ik nog voorwerpen uit Rotterdam (Veth) en Vlis-

singen (Veth).

41. APION DISSIMILE Germ.

Germ. Mon. II, p. 171, t. 4, fig. 18 a—d. — Wenck. Mon. p.

194. —Miller, p. 18. —Redt. Fn. austr. p. 288.

Kleiner dan Difforme; snuit even lang als kop en halsschild te

zamen; sprieten zwart, scapus langer dan de twee volgende leden,

de basis roodachtig. Pooten geel, de 4 achter-coxae , de knieën, de

basis en de binnenhelft der scheenen en de tarsen zwart.

Bij het c? de sprieten zwart, scapus geel, aan het uiteinde zwart,

nagenoeg even lang als de 5 volgende leden , knodsvormig
;

pooten

geel, knieën, binnenste helft van de scheenen en de tarsen zwart,

voorscheenen een weinig naar binnen boogsgewijze uitgesneden.

Lengte 2—2,5 mm.

Leeft op Trifolium arvense; wellicht voedt zich de larve met deze

plant.

Ik bezit één <? door den heer Roelofs in de Haagsche duinen ge-

vangen.

42. APION LAEVICOLLE Kirby.

Kiiby, Mon. X, p. 348. —Germ. Mon II, p. 174. —Wenck. Mon. p. 195.

Gemakkelijk te herkennen aan de zeer oppervUikkige bestippoling van hel

halsschild. Zwart, glanzig, onbehaard; snuit nabij de sprieten en aan het

vooreinde een weinig verdikt, platgerlriikt en fijn bestippeld. Halsschild langer

dan breed, met eene afgebroken fijne niiddcUijn. Dekschilden sterk gewelfd, met

fijne slippelgroeven. Pooten geel, coxae der »chterpooten , dikwerf de trochan-
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ters, alle knieën, de basis en de tweede helft der vier achterscheenen rood-

achtig met een gelen ring voor de basis; tarsen en trochanters dikwerf roodachtig.

Lengte 2,5—2,8 mm.

Nog niet in Nederland aangetroffen.

43. APION ONONIDIS Gyll.

Gyll. Ins. Suec. IV, p. 539. —Wenck. Mon. p. 198.

Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de lange borstelharen

der sprieten en de zeer sterke rimpelige bestippeling van het hals-

schild. Zwart met geringen groenachtigen weerschijn ; snuit dun , langer

dan kop en halsschild te zamen, gebogen, met fijne streepjes aan de

basis. Sprieten zwart, aan de basis een weinig geel. Dekschilden

sterk gewelfd met diepe stippelgroeven. Pooten geel, coxae en schee-

nen der 4 achterpooten , knieën en alle tarsen zwart , trochanters

min of meer roodachtig, zoo ook de voorscheenen met uitzondering

van een gelen ring nabij de basis.

Bij het (? de achterscheenen dikwerf aan het uiteinde rood.

Lengte 2,5 —2,8 mm.

Gemeen op Ononis campeslris.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Verh. Zool. bol. Fer,

Wien. 1868, p. 966.

Volgens Ferris leeft de larve in de peulen van Ononis campeslris.

44. APION VARIPES Germ.

Germ. Mon. II, p. 173, t. 4 , fig. 19 a—b. —Wenck. Mon. p.

199. —Miller, p. 19. —Kedt. Fn. austr. p. 290.

Syn.: Bohemani Schh. Gen. Cure. V, p. 405.

flavifenioralum var. Kirby , Mon. IX
,

p. 43.

flaviprs var. c. Gyll. Ins. Suec. Ill, p. 37.

Gelijkt zeer veel op Ononidis, met welke zij dan ook veelvuldig

verward werd; zij onderscheidt zich intusschen gemakkelijk door de

gebogen scheenen der voorpooten.

Bij het ^ zijn de voorscheenen sterker gebogen.

Lengte 2,5 —2,8 mm.

Leeft op Trifolium pratense.

Deze soort schijnt zeldzamer te zijn dan Ononidis; ik zag exem-

plaren uit den Haag (Haitink) , Middelburg (Lafontijn) , Bergen-op*

Zoom (Leesberg) en Maastricht (Maur.).
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45. APION AFRICANS Herbst.

Herbst, Käfer VII, p. 117, t. 103, fig. 5. —Germ. Mon. II, p.

165, t. 4, fig. 14 a~b. —Panz. Fn. Germ. 20, 13. —Wencker,

Mon. p. 200. —Miller, p. 19. —Kedt. Fn. austr. p. 290.

Syn.: iFagi Kirby, Men. IX, p. 40, t. 1, fig. 8.

(flavifemoratum Kirby.

flavipes Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 90.

ocìiropiis Gmel. ed. Linn. I, 4, p. 1757.

Trifola var. Marsh. Ent. Brit. p. 246.

Gemakkelijk te herkennen aan den bijna rechten langen snuit en de

niet al te sterke, verspreide, nimmer ineeuvloeiende bestippeliug van

het halsschild. Ovaal, gewelfd, zwart, nagenoeg onbehaard, een

weinig glanzig. Snuit veel langer dan kop en halsschild te zamen,

glanzig; sprieten zwart, aan de basis geelachtig. Dekschilden zwart

of met geringen groenachtigen weerschijn. Pooten geel, dikwerf de

knieën, de 4 achterscheenen met hunne coxae en alle tarsen zwart

of donker roodbruin; de voorscheenen zijn dikwerf roodachtig met

een gelen ring voor de basis.

Bij het <? is de snuit korter dan kop en halsschild te zamen, dui-

delijk bestippeld en dof.

Lengte 2,5 —3 mm.

Volgens Wencker leeft de larve onder in de kelk der klaverbloempjes,

eet den eierstok en komt te voorschijn door eene opening op zijde van

de bloem. —Guérin Méneville en Laboulbène hebben hetzelfde waar-

genomen.

De larve is beschreven door Guérin in de Ann. Fr. 1843, p. 66,

t. 2 II en door Frauenfeld in de Verli. Zool. bot. Ver. Wien. 1866,

p. 966; 1868, p. 159.

Overal gemeen.

46. APION ASSIMILE Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 42. —Germ. Mon. II, p. 164. —Wenck.

Mon. p. 203. —Miller p. 19. —Redt. Fn. austr. p. 290.

Syn.: flavipes var. b. Gyll. Ins. Suec. III, p. 36.

Deze soort heeft veel overeenkomst met kleine exemplaren van

Ononidis, doch de sprieten zijn slechts uiterst fijn, bijna onmerkbaar

behaard, en het halsschild is veel fijner bestippeld. Van Apricans

verschilt zij door den meer gebogen snuit en de zeer dichte bestip-

peling van het halsschild; van Trifolii door de eenigszins langere en
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smallere gedaante, den geel gekleurden wortel der sprieten, de gele

trochanters en den längeren snuit.

Lengte 2—2,5 mm.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Veì/i. Zool. bot. Veì\

Wien. 1866, p. 967.

Zeer gemeen op allerlei planten, vooral op klaversoorten.

47. APION TRIFOLII Linn.

Linn. Syst. nat. ed. XII, 3. App. p. 224. —Wencker, Mon. p.

204. —Miller, p. 19. —Redt. Faun. austr. p. 290.

Syn. : aeslivum Germ. Mon. II, p. 169 et 171.

flavi femoratum var. ß. Kirby, Mon. p. 43.

Leachii Steph. 111. Brit. IV, p. 189.

Var.: rußcnis Germ.

Zwart met een weinig groenachtigen weerschijn, bijna onbehaard;

sprieten geheel zwart, zelden is de scapus een weinig bruinachtig

rood; halsschild dicht en fijn bestippeld, aan de kanten ineenvloeiend.

Dekschildcn met diepe stippelgroeven , de tusschenruimten gewelfd.

Pooten geel, de achter coxae, alle trochanters, de basis der dijen, de

knieën en scheenen, behalve een gele ring aan het buitengedeelte, en

alle tarsen zwart; de trochanters zijn soms voor een deel roodachtig,

zoo ook de voorscheen en.

Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de bijna geheel zwarte

sprieten en trochanters.

Over de waarde van A. riificnis Germ, als soort of variëteit opperen

de auteurs verschillende gevoelens; ik geloof dat wij hier te doen

hebben met eene lokaalvarieteit , bij w^elke de pooten met uitzonde-

ring van de voorscheenen geheel zwart zijn; ik zag eene menigte

exemplaren die men als overgangsvormen kan beschouwen.

Lengte 1,8—2,2 mm.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Verh. Zool. bol. Ver.

Wien. 1866, p. 967.

Een der gemeenste soorten van dit genus ; zij leeft op Trifolium pra-

tense; volgens Perris ontwikkelen zich de larven in de vruchtjes dier plant.

De var. rußcrus Germ, is in Nederland nog niet aangetroffen.

48. APION FLAVIPES Fabr.

Fabr. Syst. Ent. p. 133. —Germ. Mon. II, p. 158, t. 4, fig. 13

a—b. —Wenck. Mon. p. 206. —Miller, p. 18. —Redt. Fn. austr.

p. 290.
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Langwerpig ovaal of eivormig, zwart, een weinig glanzig. Snuit

dun, zwart, even lang als kop en halsschild te zamen; scapus der

sprieten min of meer geel aan de basis, knods geelachtig. Halsschild

fijn en dicht bcstippeld. Dekschilden zwart, soms met groenachtigen

weerschijn, veranderlijk in vorm, met duidelijke schouderbuilen en

diepe stippelgroeven. Pooten geel, coxae, uiteinde der scheenen en

tarsen zwart ; de voorste coxae bij het $ dikwerf een weinig roodachtig.

Bij het S is de snuit korter, voorste coxae geel, zoo ook de

scheenen met uitzondering van het uiteinde, tarsen en 4 achter-coxae

zwart.

Lengte 1,7 —2,3 mm.

De larve is beschreven door Westwood, ïnlrod. 1839, I, p. 337.

Overal zeer gemeen op klaversoorten.

49. APION NIGRITARSE Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 36, t. 1, fig. 6, ^; X. App. p. 355 ?. —
Germ. Mon. Il, p. 156, t. 4, fig. 12 a—r. —Weuck. Mon. p. 207.

—

Miller, p. 18. —Redt. Fn. austr. p. 290.

Syn.: Watcrliousci Bohem. Schh. Gen. Cure. V, p. 408.

Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de geringe grootte,

aan de meer bleekgele kleur der pooten en aan den korten, voor de

helft gelen snuit bij het c?.

Snuit bij het 2 zwart, korter dan kop en halsschild te zamen;

sprieten geel, knods zwart; halsschild fijn en dicht bestippeld. Pooten

bleekgeel, de 4 achter-coxae, het uiteinde der scheenen en de tarsen

min of meer zwart; 1"^ lid der tarsen dikwerf rood aan de basis.

Bij het c? zijn bovendien de 4 voorste coxae geel.

Lengte 1,8—2,2 mm.

Gemeen op allerlei lage planten. Volgens Wencker op Epipadis

lali folia en Trifolium-soorten. Ik vond de soort in groot aantal
, ook

gepaarde voorwerpen, op de bladeren van Acer pseudoplatanus.

50. APION EBENINUMKirby.

Kirby, Mon. IX, p. 55, t. 1, fig. 11. —Germ. Mon. II, p. 197,

t. 4, fig. 3 a-b. —Wenck. Mon. p. 208. —Miller, p. 20. —- Redt.

Fn. austr. p. 29

L

Syn.: Kunzei Bohem. Schh. Gen. Cure. V, p. 419.

Zwart
,

glanzig
, onbehaard. Snuit vrij dik

, weinig glanzig
,
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nauwlijks langer dan kop en halsschild te zamen, aan de basis een

weinig platgedrukt. Sprieten zwart. Halsschild langer dan breed,

zeer fijn en verspreid bestippeld. Dekschilden ovaal, gewelfd, met

diepe stippelgroeven , de tusschenruimten sterk gewelfd. Pooten zwart.

Lengte 2,5—3 mm.

Volgens Dietrich op Lotus corniculatus en volgens Gyllenhal op

Orobus vernus.

Ik vond twee voorwerpen op Lotus corniculatus bïj Hilversum in

Juli en de heer Leesberg vond een exemplaar bij Breda.

51. APION TENUEKirby.

Kirby, Mon. IX, p. 61. —Germ. Mon. II, p. 213. —Wenck.

Mon. p. 209. —Miller p. 12. —Redt. Fn. austr. p. 292.

Zeer smal, langwerpig, een weinig platgedrukt, zwart, een weinig

glanzig, nagenoeg onbehaard. Snuit bijna even lang als kop en hals-

schild te zamen; sprieten zwart, aan de basis lichter gekleurd,

scapus langer dan de twee volgende geledingen. Halsschild fijn ver-

spreid bestippeld, langs de kanten gewoonlijk dichter. Dekschilden

meer dan driemaal zoo lang als het halsschild; de stippelgroeven zijn

aan de basis dieper. Pooten zwart. Het S is iets korter.

Lengte 1,8 —2,3 mm.

Volgens Perris leven de larven in de stengels van Mcdicago saliva

L. en wellicht ook in klavers, volgens Bach in Melilotus officinalis

en volgens Walton in Trifolium officinale.

Deze soort* werd gevonden te Heemstede in April (v. Voll.), bij

Wassenaar (Perrin) en te Vlissingen (Veth).

52. APION PUNCTIGERÜMPayk.

Payk. Fn. Snee. IH, p. 179. —Germ. Mon. II, p. 188, III, p.

40. —Wenck. Mon. p. 210. —Miller, p. 24. —Redt. Fn. austr.

p. 293.

Syn. : cyauellum DeJ. Cat. 3 ed. p. 264.

sulcifrons Kirby, Mon. p. 50.

Kort ovaal , breed en gewelfd , zwart of zwartblauw
,

glanzig
,

nagenoeg onbehaard ; snuit iets langer dan kop en halsschild te

zamen, zwart. Sprieten zwart, scapus bijna even lang als het 1"'*

lid van den funiculus. Halsschild iets langer dan breed, aan den

voorrand smaller dan aan den achterrand, fijn verspreid bestippeld.
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Dekschilden blauw, met fijne ondiepe stippelgroeven , welke naar het

achtereinde iets dieper worden. Pooien zwart of zwartblauw. Het Ì

is dikwerf meer zwartachlig.

Lengte 2,7 —3,2 mm.

Tot nu toe slechts eenmaal aangetroffen door den heer Roelofs te

Valkenburg (Ned. Limburg) in Juni.

53. APION VIRENS Herbst.

Herbst 1. e. p. 118, t. 103, fig. 6. —Germ. Mon. II, p. 193 et

195. —Wenck. Mou. p. 215. —Miller, p. 23. —Redt. Fn. austr.

p. 293.

Syn.: aeitcocephalnm Gyll. Ins. Suée. IH, p. 49.

cijancum Dej. Cat. 2 ed. p. 242.

i marcliicum Kirby, Mon. p. 53.

Zwart , koperkleurig
,

groenachtig of blauw , ovaal , een weinig be-

haard, glanzig. Snuit iets langer dan kop en halsschild te zamen,

zeer dun en gebogen; sprieten zwart. Halsschild fijn, niet dicht be-

stippeld. Dekschilden groen, zelden blauwachtig, nog zeldzamer zwart-

achtig, min of meer metaalglanzig , aan de basis gewoonlijk platge-

drukt, met duidelijke schouderbuilen en diepe breede groeven , waarin

dicht op elkander staande stippels ; de naadgroef is sterker en dieper
;

de tusschenruimten zijn fijn geribd. Bij het c? is het halsschild

dikwerf duidelijk metaalglanzig.

Lengte 2—2,6 mm.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Verh. Zool. bol. Ver.

Wien. 1866, p. 963.

Zeer gemeen op allerlei planten.

54. APION PLATALEA Germ.

Germ. Mon. II, p. 143, t. 3, fig. 23 a—b. — Steph. Manual, p.

259. —Wenck. Mon. p. 216. —Miller, p. 21. —Redt. Fn. austr.

p. 291.

Syn.: <? afnitn Gyll. Schh. Gen. Cure. I, p. 291, 297 et 301.

puncticolle Waterh. in litt.

$ validirodre Gyll,

Ovaal, dofzwart, fijn en dicht aschgrauw behaard; snuit langer

dan kop en halsschild te zamen
,

plomp , breed , een weinig gebogen.

Halsschild sterk en dicht bestippeld, met eene fijne middengroef. Dek-
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schilden aan de basis ongeveer tweemaal zoo breed als het halsschild,

met sterke stippelgroeven. De kanten van de borst iets meer behaard.

Bij het (Î is de snuit korter, plomper, aan de inplanting der

sprieten verbreed.

Lengte 2—2,5 mm.

Vrij gemeen op Vicia crocea.

Ik zag exemplaren uit den Haag en Vianen (Everts), uit Kampen

(v. Voll.), uit Breda (Leesberg) en van Texel in Juli (Roelofs).

55. APION GYLLENHALI Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 58 et 63, X. App. p. 356. —Germ. Mon.

II, p. 206 et 219. —Wenck. Mon. p. 216. —Miller, p. 20. —
Redt. Fn. austr. p. 291.

Syn.: aethiops Gyll. Ins. Suec. Ill, p. 54.

puncligerum Thunb. Nov. Act. Ups. VII, p. 118.

vnicolor Kirby.

Deze soort heeft veel overeenkomst met Platalea, de kop is echter

smaller, de dekschilden zijn langer, de snuit langer en veel dunner.

Bij het <? is de snuit kort en dik, zoo ook de sprieten korter.

Lengte 2,7 —3 mm.

Leeft volgens Wencker op berken en op Vicia cracca.

Gevonden bij den Haag en Noordwijk (Everts), bij Wassenaar

(Perrin) en op Texel in Juli (Roelofs).

56. APION ERVI Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 23 et 24. —Germ. Mon. II, p. 133 et 135,

fig. 13 a—b. —Wenck. Mon. p. 217. —Miller, p. 21. —Redt.

Fn. austr. p. 291.

Syn.: c? Laliiijri Kirby.

Ovaal , een weinig gedrongen , dof zwart , fijn behaard. De oogen

met witte haartjes omgeven; snuit zeer glanzig zwart, even lang

als kop en halsschild te zaraen, dikwerf iets langer; sprieten zwart,

de 3 of 4 eerste leden dikwerf geel. Halsschild sterk en zeer dicht

bestippeld. Onderzijde dichter wit behaard, vooral langs de zijden

van de borst. Pooten zwart.

Bij het <? is de snuit kort en dof, de sprieten geheel geel, de kolf

dikwerf bruinachtig; het geheele diertje is veel sterker behaard.

Lengte 2—2,3 mm.
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Gemeen op Lalhynis pralcnsii. Volgens Ferris zijn de larven aan-

getroffen in de vruchten van Ervum liirsulum.

Ik zag exemplaren uit den Haag (Everts en Leesberg), Vianen

(Everts), Wassenaar (Pen-in), Breda (Heylaerts), Gorkum (Everts),

Huissen (Aghina) en Utrecht (Groll).

57. APION ONONIS Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 25. —Germ. Mon. II, p. 137, t. 3, fig. 24

a—h. —Wenck. Mon. p. 218. —Miller, p. 21. —Redt. Fn. austr.

p. 291.

Syn.: <? cinerasccns Germ. Mon. II, p. 138, t. 3, fig. 4 a—6.

glaucinum Gyll. Schh. Gen. Cure. I, p. 255 et 293.

mccops Bohem. Schh. 1. c. V, p. 413.

nigrum Oliv. Ent. V, 81, p. 37, t. 2, fig. 55.

(? perplexum Gyll.

Deze soort gelijkt zeer veel op GijUenlialij doch is even groot als

Ervi, Zwart, dof, dicht grijs behaard. Snuit dik, weinig gebogen,

sprieten geheel zwart. Halsschild sterk bestippeld. De beharing langs

de zijden der borst iets dichter. Pooten zwart.

Lengte 1,8 —2,5 mm.

Gemeen op Ononis spinosa.

Ferris vond de larven in de peulen van Ononis campeslris.

Ik zag exemplaren uit Ellecom (Haitink), Scheveningen (Everts),

Dordrecht (Everts) en Zelhem (Snellen).

58. APION FILIROSTRE Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 46. —Wenck. Mon. p. 219. —Miller, p. 20.

—Redt. Fn. austr. p. 292.

Syn.: morio Germ. Mon. II, p. 177 et 178.

Deze soort heeft volkomen de gedaante van Trifola, is geheel

zwart , zoo ook de pooten , doch mist den groenachtigen weerschijn op

de dekschilden. Halsschild niet diep en niet dicht bestippeld, zeer

fijn segrij nach tig. Dekschilden met diepe stippelgroeven , de tusschen-

ruimten een weinig gewelfd en zeer fijn segrijnachtig , waardoor het

eigenaardige matte veroorzaakt wordt.

Lengte 1,5 —2,2 mm.

Ik zag slechts een enkel voorwerp door den heer Fokker te Zie-

rikzee gevangen.
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59. APION MINIMUM Herbst.

Herbst, Käfer VII, p. 115, t. 103, fig. 3. —Germ. Mon. II, p.

199 et 236, t. 3, fig. 9 a—b. —Weack. Mon. p. 220. —Miller, p.

58. -— Redt. Fn. austr. p. 294.

Syn.: crenatum Dej. Cat. 1 ed. p. 81.

foratninosum Gyll. Schh. Gen. Cure. I, p. 289.

velox Kirby, Mon. X, p. 349.

Deze soort, welke in grootte zeer veranderlijk is, laat zich gemak-

kelijk herkennen aan de dof zwarte kleur en de zeer diepe keten-

vormige stippelgroeven. Ovaal, weinig behaard. Snuit forsch gebouwd,

bijna even lang als kop en halsschild te zamen ; sprieten zwart
,

scapus roodachtig aan de basis. Halsschild zeer dicht en diep be-

stippeld, langs de zijden dikwerf ineenvloeiend. Dekschilden gewelfd,

naar achteren verbreed, met diepe stippelgroeven, de tusschenrüimten

sterk gewelfd. Pooten zwart.

Lengte 1,5 —2,3 mm.

Leeft op verschillende soorten van wilgen.

De larve voedt zich met de gal, voortgebracht door een' Nematus

op de bladeren van Salix vitellina.

60. APION PISI Fabr.

Fabr. Syst. El. II, p. 425. —Germ. Schh. Gen. Cure. I, p. 304.

—Wenck. Mon. p. 221. —Miller, p. 56. —Redt. Fn. austr. p. 294.

Syn.: aeralum Steph. 111. Brit. IV, p. 185.

gravidum Oliv. Ent. V , 81
,

p. 31 , t. 3 , fig. 44.

paslicìim Germ. II, p. 186 et 187.

punclifrons Kirby, Mon. IX, p. 50, t. 1, fig. 9.

Zwart, kort ovaal, eenigszins kogelvormig, glanzig, nagenoeg

onbehaard. Snuit iets langer dan kop en halsschild te zamen; sprieten

zwart, behaard; scapus langer dan de twee volgende leden. Hals-

schild zwart, sterk bestippeld, langs de kanten dichter, nimmer

ineenvloeiend. Dekschilden donkerblauw, met sterke, diepe stippel-

groeven. Pooten zwart, fijn behaard, soms met bronskleurigen weerschijn.

Lengte 1,2 —2,5 mm.

Leeft op Vicia Sepium en Trifolium-soorteiì.

De larve woont volgens Perris in de peulen van Lallujnis pratensis.

De naam Pisi is dus onjuist , daar deze soort nimmer op Pisum

wordt aangetroffen.

In Nederland zeer verbreid.
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61. APION AETHIOPS Herbst.

Herbst, Käf.VII, p. 120, t. 103, fig. 9. —Germ. Mon. H, p. 213,

t. 4, fig. 24. (?, t. 3. fig. 7 ?. —Wenck. Mon. p. 222. —Miller,

p. 25. —Redt. Fn. austr. p. 293.

Syn.: comileum Hbst. Käf. VU, p. 113, t. 102, fig. 11.

marchicum Gyll. Ins. Suec. HI, p. 47.

stenocephalum Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, IV, 1857,

p. 135.

subcoeruleum Steph. 111. Brit. IV, p. 183 et 193.

suhsulcatum Kirby, Mon. IX, p. 48.

Deze soort heeft eenige overeenkomst met Pisi, doch is langer en

heeft het halsschild fijner bestippeld. Snuit iets langer dan kop en

halsschild te zamen, fijner bestippeld en aan het voorste uiteinde

glanziger en meer verspreid bestippeld. Dekschilden eivormig , aan

de basis meer dan tweemaal zoo breed als het halsschild, blauw of

z wartblau w; in de groeven staan de stippen wijder uiteen, de tus-

schenruimten zijn weinig gewelfd. Pooten zwart.

Lengte 2—3 mm.

Leeft op Vicia Sepium en andere planten , alsmede op vruchtboomen.

Ik ving exemplaren bij den Haag en Bergen-op-Zoom. De heer van

VoUenhoven ving een exemplaar bij Leiden.

62. APION LAEVIGATUMPayk.

Payk. Mon. Cure. p. 141. —Germ. Mon. H, p. 179, t. 4, fig. 23,

a—b. —Wenck. Mon. p. 224. —Miller, p. 57. —Redt Fn. austr.

p. 295.

Syn.: <? alerrimnm Gyll. Ins. Suec. III, p. 41.

^ carbonarium Germ. Mon. II, p. 176, t. 3, fig. 17 a—b.

$ Sahibcrgi Gyll. Humm. Essai IV, 1825, p. 61.

Sorbi Herbst, Käf. VII, p. Ill, t. 102, fig. 9.

viridcscens Marsh. Ent. Brit. p. 249.

Zwart, onbehaard, zeer kort ovaal, de breedste onder alle Apio-

niden. Snuit nagenoeg tweemaal zoo lang als kop en halsschild te

zamen, zwart, nabij de sprieten iets dikker, fijn en onduidelijk be-

stippeld. Halsschild zwart, zeer sterk bestippeld, dikwerf in het

midden meer verspreid en soms langs de kanten ineenvloeiend. Dek-

schilden bij het 2 blauw, iets langer dan breed, met duidelijke

schouderbuilen en stippellijnen, wier tusschenruimten tweemaal breeder

zijn dan dezen, vlak. Pooten zwart.
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Het S is kleiner, geheel zwart, de snuit korter, dof, bestippeld.

De kleine mannelijke voorwerpen hebben veel overeenkomst met de

mannetjes van Dispar en Hoolwri, doch onderscheiden zich door de

veel sterkere en meer verspreide bestippeling.

Het i is veel zeldzamer dan het 5.

Lengte van het 2 3 mm., van het c? 2,5 mm.

De larve is beschreven door Letzner, Arb. Scliles, Ges. 1851, p. 94.

Volgens Cornelius leeft deze soort in de bloemen van Anlhemis

arvensis; Walton trof haar aan op Pnnnts spinosa.

Ik zag exemplaren uit Amersfoort (v. Voll.), EUecom (Haitink)

en Maastricht (Groll).

63. APION SCUTELLAREKirby.

Kirby, Men. X, p. 353. —Germ. Mon. Il, p. 223. —Wenck. Mon. p. 225.

—Redt. Fn. austr. p. 296.

Syn. : Kirhyi Germ. Mon. Ill, p. 50.

Ulicicola Perris, Ann. Fr. 1840, p. 90, t. 6, 1 , fig. 2—6.

Zwart, langwerpig ovaal, lijn behaard. Snuit zwarl, glanzig, langer dan

kop en halsschiUl te zamen. Halsschild vrij dicht, bijna ineenvloeiend bestippeld.

Dekschilden leikleurig, met diepe stippcigroeven, tusschenruinUen fijn segrijn-

achlig. Poolen zwart.

Lengte 3,5—4 mm.

De larve is beschreven door Perris.

Deze soort is nog niet in Nederland aangetroffen, doch wellicht op ülex

europaeus te vinden.

64. APION MELILOTI Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 64; X, App. n°. 46. —Germ. Mon. II, p.

222. —Wenck. Mon. p. 226. —Miller, p. 22. —Kedt. Fn. austr.

p. 292.

Syn. : angvslatum Gyll. Ins. Suec. III, p. 56.

bifoveolatum Steph. 111. Brit. IV, p. 176.

Zwart, langwerpig ovaal, fijn verspreid behaard. Snuit sterk glan-

zig , zwart , iets langer dan kop en halsschild te zamen. Halsschild

sterker bestippeld dan de kop. Dekschilden groen- of blauwachtig

zwart, zelden geheel zwart, glanzig, met duidelijke schouderbuilen

en brecde dicht bestippelde groeven. Pooten zwart.

Lengte 3,3 mm.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Verli» Zool. bot. Ver.

Wien. 1866, p. 963.
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Leeft op Melilotus-sooTten.

Ik bezit een enkel voorwerp door den heer Putzeys bij Oosterbeek

in Mei aangetroffen. Een tweede voorwerp zag ik van den heer Mau-

rissen uit Bunde (JuH).

65. APION LOTI Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 58. —Germ. Mon. II, p. 206, III, p. 4L

—

Wenck. Mon. p. 227. —Miller, p. 21. —Kedt. Fn. austr. p. 291.

Syn. : angustalnm Kirby, Mon. X, p. 352.

flavipes var. ß, Payk. Mon. Cure. p. 144.

meliloli var. ß^ Kirby.

modeslum Germ. Mon. II, p. 221 et 234.

glabmtum Germ. Mon. Ill, p. 47.

S languidum Gyll. Schh. Gen. Cure. I, p. 292.

Langwerpig ovaal, zwart, glanzig, fijn aschgrauw behaard. Snuit

gebogen, sterk glanzig. Halsschild veranderlijk in vorm, gewoonlijk

niet langer dan breed, dicht bestippeld, vooral langs de kanten.

Dekschilden zwart of een weinig bronskleurig, minstens driemaal zoo

lang als het halsschild, met duidelijke schouderbuilen en dicht op

eenstaande stippels in de groeven. Pooten zwart.

Bij het <Ï zijn de voordijen krachtiger gebouwd.

Lengte 2—2,5 mm.

Gemeen op Lotus coruiculatus. Volgens Perris leven de larven in

de peulen van Lotus uliginosus.

66. APION COLÜMBINUMGerm.

Germar, Mon. II, p. 185, t. 4, fig. 9. —Wenck. Mon. p. 229. —
Miller, p. 23. —Redt. Fn. austr. p. 293.

Ovaal, zwart, zeer weinig glanzig, fijn behaard; voorhoofd sterk

bestippeld met 2 groeven tusschen de oogen ,
welke door eene ver-

heven lijn gescheiden, zijn; de zeer groote oogen staan iets verder

naar den snuit toe. Snuit iets langer dan kop en halsschild te zamen,

glanzig ,
sterk bestippeld , aan de basis een weinig verbreed. Sprieten

zwart, scapus aan de basis roodachtig. Halsschild zwart, sterk be-

stippeld , vooral zeer dicht langs de kanten ; een min of meer duide-

lijk groefje voor het schildje. Dekschilden blauw, zelden groenachtig,

met sterke stippelgroeveu. Onderzijde dichter wit behaard. Pooten

zwart. Bij het S is de snuit korter en zijn de twee groeven tusschen

de oogen minder duidelijk.
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Lengte 2,8—3,2 mm.

Leeft volgens Perris op beuk en volgens Gyllenhal op Lathyrus

heteroplnjilus en latifolius.

Niet zeldzaam. Ik sleepte deze soort van verschillende lage planten,

doch nimmer daar waar de beide LalhyrussooTten voorkwamen.

67. APION SPENCEI Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 57, t. 1, fig. 13; X, App. p. 356. —Germ. Mon. II,

p. 183 et 204; III, p. i\. —Wenck. Mon. p. 232. —Miller, p. 22. —Redt.

Fn. auslr. p. 292.

Syn. : columbinum Steph. 111. Brit. IV, p. 194.

foveolatum Kirby.

intrusum Gyll. Ins, Suec. Ill, p. 45, IV, p. 550.

Ovaal, gewelfd, zwart, fijn behaard, weinig glanzig. Voorhoofd met eene

breede groef tusschen de oogen, welke gewoonlijk op den bodem drie fijne

streepjes vertoont. Snuit zwart, glanzig, dik. Halsschild minder sterk, niet

dicht bestippeld, met eene langere of kortere middellijn, welke aan de basis

dieper is; aan weerszijden van de basis tusschen het midden en den rand met

een' indruk. Dekschilden kort eirond met duidelijke schouderbuilen , blauw,

zelden groenachlig, dof, met breede stippelgroeven. Onderzijde zwart, weinig

behaard. Poolen zwart.

Bij het (fis de snuit korter, sterker behaard en zijn de sprieten aan de basis

lichter gekleurd.

Lengte 2,2—2,5 mm.

Deze soort, welke o. a. in Yorkshire in Engeland gemeen is op Vicia cracca,

moet ongetwijfeld ook in Nederland voorkomen,

68. APION VORAXHerbst. (PI. 5, fig. 6).

Herbst, Käf. VII, p. 119, 1. 103, fig. 8. - Germ. Mon. II, p. 141,

t. 3, fig. 3 a—b. ^. —Jacq. Duv. Gen. Cure. 1854, t. 4, fig. 17.

—Wenck. Mon. p. 233. —Miller, p. 22. —Redt. Fn. austr. p. 292.

Syn.: c? fuscicorne Marsh. Ent. Brit. p. 244 et 250.

^ pallicorne Gyll. Sch. Gen. Cure. I, p. 302.

J villosulum Marsh.

Langwerpig ovaal
,

gewelfd , zwart , dof, vrij dicht grauw behaard.

Omde oogen met witte haartjes. Snuit iets langer dan kop en hals-

Bchild te zamen
,

glanzig. Sprieten aan de basis geel , scapus even

lang als de 3 volgende leedjes te zamen. Halsschild fija en dicht

bestippeld. Dekschilden blauwzwart, zelden zwart, met duidelijke
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schouderbuileu en dicht bestippelde groeven. Pooten zwart, fijn be-

haard. De kanten van de borst en de trochanters dichter behaard.

Bij het ^ de sprieten behalve de knods geel, het geheele lichaam

sterker behaard en de voorscheenen naar binnen gebogen.

Lengte 2,5- -2,8 ram.

Overal zeer gemeen op allerlei Papilionaceën en verschillende ooft-

boomen.

Overwintert in massa in opeengestapelde bloempotten.

69. APION PAVIDUM Germ.

Germ. Mon. II, p. 203, t. i, lig. 4. —Wenck. Mon. p. 236. —Miller,

p. 21. —Redt. Fn. austr. p. 292.

Syn. ; plumbeum Gyll. Sclih. I. c. I, p. 301.

Zwarl, dof, behaard. Oogen met witte haartjes omringd; snuit iets langer

dan kop en halsschild te zamen, aan de basis verbreed, van de sprieten af tot

aan hel vooreinde smaller; de twee of drie eerste geledingen van de sprieten

geel. Halsschild dicht bestippeld. Dekschilden grijsachtig blauw, zeer zelden

groenachtig of zwart, met stippelgroeven, waarvan de stippels wijd uiteen

staan; de tusschenruimten zijn smal. Onderzijde, trochanters en de zijden van

het halsschild vooral sterk behaard. Pooten zwart.

Bij het ^ zijn de sprieten korter en meer geel aan de basis.

Lengte 2—2,3 mm.

Leeft op Coronilla varia.

Nog niet in Nederland aangetroffen.
'

70. APION LIVESCERUMGyll.

Gyll. Schh. Gen. Gure. I
, p. 298. —Wenck. Mon. p. 239. —Miller, p. 25. —

Redt. Fn. austr. p. 292.

Syn.: Hedysari Walton in litt.

reflexum Gyll. I. c. p. 290

translaticium Gyll. I. c. V, p. 427.

Langwerpig ovaal, zwart, dof, soms een weinig bronskleurig, dekschilden

zwart, groenachlig of blauw. Kop bronskleurig zwart; snuit zwart, sterk en

zeer dicht bestippeld; sprieten zwart, scapus langer dan de twee volgende ge-

ledingen, aan de basis roodachtig. Halsschild zwart, een weinig bronskleurig,

sterk gestippeld. Pooten zwart.

Lengte 2,2—3 mm.

Deze soort leeft in geheel Europa op Onohnjchis mtiva, doch is in Neder-

land nog niet aangetroften. Wijl genoemde plant o. a. op Zuid-Beveland

12
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verwilderd voorkomt, is hel niet onwaarschijnlijk dal deze Apion aldaar kan

worden aangelroücn.

71. APION WALTONI Steph.

Steph. Manual 1839, p. -25U. —Wenck. Mon. p. 240. —Redt. Fn. auslr.

p. -296.

Syn. : Curtisi Boheni. Schli. Gen. Cure. V, 430.

Deze soort gelijkt in kleur eenigszins op Livescerum, doch is veel kleiner en

heeft den vorm van Pavidum; de sprieten zijn aan de hasis zwart; hel lichaam

is iels smaller en platgedrukt, kop en halsschild bronskleurig. Dekschilden dof

leikleurig; fijn niet diep gegroefd, lusschenruimten vlak, breeder dan de groeven.

Onderzijde sterk behaard. Poolen zwart.

Lengte 2 mm.

Nog niet in Nederland aangetroffen.

72. APION MINIATUM Germ.

Germ. Schh. Gen. Cure. I, p. 282. —Wenck. Mon. p. 243. —
Miller p. 20. —Redt. Fn. austr. p. 289.

Syn.: frumentarinm Germ. Mon. II, p. 252.

Geheel lichter of donkerder bloedrood, bijna niet behaard. Kop

sterk , dicht , ineenvloeiend bestippeld ; snuit even lang als het hals-

schild, dik, aan het uiteinde tamelijk glanzig, de mond dikwerf

een weinig zwart. Halsschild zeer sterk en dicht bestippeld. Dek-

schilden eivormig
,

gewelfd , met breede stippelgroeven , wier tusschen-

ruimten een weinig gewelfd zijn. Bij het <? is de kop breeder , de

snuit korter en sterker bestippeld.

De larve is beschreven door Frauenfeld in de Verli. zooi. bot. Ver.

Wieii 1868, p. 160.

Lengte 3,3 —4,5 mm.

Gemeen op verschillende Riiniex-soorten. De larve veroorzaakt op

de bladeren gallen, waarin zij zich ontwikkelt.

73. APION CRUENTATUMWalton.

Walton, Ann. Nat. Hist. XHI 1844
,

p. 452. —Wenck. Mon. p. 244.

Geheel bloedrood, een weinig naar het oranje trekkend. Kop sterk,

zeer dicht bestippeld; snuit bij het j nauwlijks zoo lang als het hals-

schild, gebogen. Halsschild sterk en zeer dicht bestippeld. Dek-

schilden met duidelijke schouderbuilen en zeer diepe ketenvormig be-

stippelde groeven , tusschenruimten gewelfd , fijn behaard. Uiteinde
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der scheenen een weinig zwartachtig. Deze soort verschilt van

M'mialum door geringere grootte, door den meer verlengden kop,

een minder sterk bestippeld halsschild en kortere dekschilden.

Lengte 3 mm.

Ik trof deze soort slechts eenmaal aan bij Vianen in Juni.

74. APION FRUMENTARIUMLinn.

Linn. Syst. Nat. ed. X, p. 378. —Germ. Mon. II, p. 251, t. 4,

f. 25. —Payk. Fn. Suec. III, p. 177. —Wenck. Mon. p. 245. —
Miller, p. 20. —Redt. Fn. anstr. p. 289.

Syn. : coccineum Gmel. éd. Linn. I, 4, p. 1742.

haematodes Kirby, Mon. IX, p. 76.

purpureum Latr. Hist. Nat. XI, p. 90.

Deze soort is meer verlengd dan de beide vorige soorten, de kop

is smaller , de snuit dunner en de bestippeling van kop , halsschild en

dekschilden fijner. Het uiteinde der scheenen is soms een weinig

zwart. Geheel rood, uiterst weinig behaard.

Lengte 2,3 —2,5 mm.

Zeer gemeen op Hiiniex aceloseUa en Teucrium scorodonia.

De larve, die even als de pop oranjekleurig rood is, leeft in de sten-

gels van liumex acelosclla, waar zij een galachtig gezwel veroorzaakt.

Dikwerf leven twee larven te zamen in eene grootere gal. De larve

is beschreven door Laboulbène in de Ann. Fr. 1862, p. 567, t. 13,

f. 23—24.

75. APION RUBENSSteph.

Steph. 111. Brit. IV, p. 174. —Walton, Ann. Nat. Hist. 1844,

p. 452. —Wenck. Mon. p. 246. —Redt. Fn. austr. p. 296.

Deze soort is de kleinste onder alle roodgekleurde Apions, zij is

doflFer en sterker behaard dan de vorige soorten. De kop is fijn en

zeer dicht bestippeld. Snuit dun, sterk gebogen, zeer glanzig en

fijn bestippeld. Halsschild breed, fijn en dicht bestippeld.

Lengte 2-2,5 mm.

Leeft op Kiimex acetosella en Teucrium scorodonia. Ik zag exem-

plaren uit den Haag (Everts) , Roozendaal in Noord-Brabant (Everts)

en Breda (Heyl.).

76. APION SANGUINEUMde Geer.

De Geer, Mém. V, 1775, p. 251. —Gyll. Ins. Suec. IV, p. 543.
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Schh. I, 284, 76. —Wenck. Mon. p. 246. — Miller, p. 20. —
Redt. Fn. austr. ed. 2, p. 688; ed. 3, p. 289.

Syn. : ruhigiuimnn Dej.

Langwerpig ovaal, geheel rood, dof eu duidelijk fijn behaard. Kop

fijn, zeer dicht bestippeld. Snuit bijna niet gebogen, langer dan het

halsschild, glanzig en fijn bestippeld. Halsschild langer dan breed,

fijn en zeer dicht bestippeld.

Lengte 3—3,5 mm.

Leeft op Ruinex acetoseUa en Teucrium scorodotiia. Schijnt zeldzaam

te zijn. Ik bezit exemplaren door den heer Haitink bij den Haag in

April gevangen ; voorts vond Perrin de soort bij Wassenaar.

77. APION MALVAEFabr.

Fabr. Syst. Ent. p. 132. —Kirby, Mon. IX, p. 10, t. 1, f. 2.—

Germ. Mon. II, p. 130, t. 3, f. 19 a—6. —Wenck. Mon. p. 247.

—

Miller, p. 17. —Redt. Fn. austr. p. 289.

Syn.: mimitum Fourcr. Ent. Par. I, p. 115.

Pulex, Gmel. éd. Linn. I, 4, p. 1758.

Ovaal, een weinig platgedrukt, zwart of bruin, wit liggend be-

haard, om de oogen met krijtwitte haartjes. Snuit bruinachtig, dik-

werf aan 't uiteinde geel , een weinig glanzig , even als de kop wit

behaard. Sprieten geel. Halsschild zeer fijn en ineenvloeiend bestippeld.

Dekschilden geelrood , met duidelijke schouderbuilen en onduidelijke

stippels in de langsgroeven , de tusschenruimten plat; wit behaard,

aan de basis dichter en meer geelachtig , tegen het schildje met eene

donkere vlek , welke dikwerf de geheele basis inneemt of zelfs langs

den naad of bovendien langs de zijden voortloopt, zoodat er dan slechts

eene geelachtige vlek op het midden van elk dekschild zichtbaar is.

Onderzijde dicht krijtwit behaard. Pooten geel, fijn behaard. Bij

het ^ is de snuit korter, doffer en sterker behaard.

Lengte 2—2,5 mm.

De larve leeft volgens Perris in de vruchten van Malva sylvestris

en volgens Bach ook in die van Malva rota ndi folia.

Ik zag een exemplaar bij den Haag gevangen (Six), een bij Vlis-

singen (Veth) en een bij Venlo (Groll).

78. APION LIMONII Kirby.

Kirby, Mon. IX, p. 78; App. iir. 61 , 1. 1 , f.20. —Germ. Mon. II, p. 229.

—

Wenck. Mon. p. 248.
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Gemakkelijk te herkennen aan de kleur. Zij is bijna geiieel roodkoperkleurig
,

groenachtig of purperrood , sterk glanzend en uiterst fijn beliaard. Snuit zeer

plomp, sterk bestippeld, dikwerf fraai purperrood. Halsschild lijn, verspreid

bestippeld, met een diep groefje voor het schildje, dikwerf metaalgroen of een

weinig geelkoperkleurig. Dekschilden gewoonlijk purperrood of koperkleurig
,

dikwerf langs de kanten een weinig groenachtig, eivormig, sterk gewelfd, met

stippelgroeven. Pooten donker gekleurd, sterker behaard. Bij het c? is de snuit

veel korter , de sprieten zijn forscher en korter.

Lengte 3—3,6 mm.

Leeft op Statice Limonium.

Deze soort komt veelvuldig voor langs de Fransche en Engelsche kust; ik

zag zelf een exemplaar door wijlen den heer Camille van Volxem bij Knocke

nabij de Nederlandsche grens gevangen , zoodat het zeer waarschijnlijk is dat

wij deze soort ook op ons gebied zullen aantreffen. Statice Limonium is o. a.

zeer gemeen op de Zeeuwsche schorren.

79. APION BREVIROSTREHerbst.

Herbst, Kiif. VH, p. 120, t 103, f. 10. — Germ. Mon. H, p. -237, t. 2,

f. (). —Wenck. Mon. p. 250. —Miller, p. 10. —Redt. Fn. austr. p. 294.

Syn.: breve DeJ. Cat. 1 ed p. 81.

Ovaal, weinig glanzig, zwart met min of meer bronskleurigen weerschijn,

fijn liggend wit behaard ; voorhoofd rimpelig bestippeld , tus<chen de oogen ge-

streept; deze laatsten met witte haartjes omgeven; snuit recht, metaalglanzig.

Halsschild zeer fijn en zeer dicht , bijna ineenvloeiend bestippeld. Dekschilden

met fijne stippels in de groeven , de tusschenruimlen van deze een weinig

gewelfd. Onderzijde en pooten bronskleurig.

Lengte 1,5 —2,5 mm.

Deze soort, welke in Nederland nog niet is aangetroffen, leeft op Hypericum

hirsutum. De larve ontwikkelt zich uit de doosvruchtjes.

80. APION SEDI GernQ.

Germ. Mon. Ill, p. 49. —Wenck. Mon. p. 251. —Miller, p. 58.

—

Redt. Fn. austr. p. 294.

Syn.: iiüerstUiaic Boliem. Scbh. Gen. Cure. V, p. 443.

tumid icollr Bach. Kaferfn. II, 1854, p. 201.

Langwerpig ovaal, zwart met geringen bronskleurigen weerschijn,

weinig glanzig , zeer fijn verspreid behaard. Snuit aan de basis het

dikst, dof, aan het voorste uiteinde glanzig. Halsschild vrij sterk,

niet dicht bestippeld , aan de kanten dikwerf ineenvloeiend. Dekschilden


